
Befimmo is looking for an Investment Manager  

Befimmo is op zoek naar een Investment Manager (M/V) om haar Invest 

team uit te breiden.  

 

Uw opdracht:   

 

U werkt actief mee aan de identificatie, de analyse en de 

opvolging van de investeringsprojecten in ruime zin 

(investeringen, desinvesteringen, (her)ontwikkelingen, enz.). U 

rapporteert aan de Head of Investments. 

Uw taken:  

▪ U identificeert de opportuniteiten voor investeringen of 

ontwikkelingen die stroken met de strategie en onderhoudt 

daartoe geregelde externe contacten, met name met de 

makelaars;  

▪ U maakt een grondige vastgoedanalyse van de projecten 

waar u voor instaat;   

▪ U raamt het waardecreërend potentieel van de overwogen 

operaties en werkt mee aan hun financiële, fiscale en 

juridische structurering;  

▪ In samenwerking met de betrokken afdelingen en met 

ondersteuning van experten (ingenieurs, studiebureaus, 

advocaten, fiscalisten, enz.), leidt u de uitvoering van de 

technische, juridische, fiscale, boekhoudkundige en 

milieugerichte due diligence voor de projecten waar u voor 

instaat, in goede banen;  

▪ U onderhandelt met de tegenpartijen over de economische 

en contractuele voorwaarden van uw projecten voor een 

overname, een desinvestering, een arbitrage;  

▪ In samenwerking met de afdelingen "Project” en 

“Commercial” werkt u mee aan de programmering en aan de 

economische haalbaarheidsanalyse van projecten voor de 

zware renovatie en de herontwikkeling van de gebouwen van 

de portefeuille;  

▪ U neemt deel aan de processen voor de overdracht van de 

gebouwen van de portefeuille die niet meer zouden 

beantwoorden aan de strategie (onder meer: een 

commercialiseringsstrategie uitstippelen, contact met de 

vastgoedmakelaars, investment memorandums opmaken, 

een data room opzetten, analyse van de offertes en 

onderhandelingen over de overeenkomsten); 

▪ U werkt mee aan de uitwerking en invoering van tools voor 

de optimalisering van de goede werking van de afdeling 

(financiële haalbaarheidsmodellen, rapportering, enz.);  

▪ U werkt mee aan de driemaandelijkse waardering van de 

portefeuille door de erkende onafhankelijke experts van de 

Vennootschap, met wie u geregeld in contact bent. U neemt 

het proces onder de loep en brengt er verslag over uit;  

▪ U werkt mee aan de voorbereiding van de persberichten en 

van de rapportering, met name halfjaar- en jaarverslagen.  

▪ U volgt de evolutie van de vastgoedmarkten op, om richting 

te geven aan de denkoefeningen over de evolutie van een 

actief van de Vennootschap of de beoordeling van een 

investeringsdossier. 

 

 

Uw profiel: 

▪ U hebt een Master in een economische of gelijkwaardige 

richting, en ideaal ook een bijkomende certificering in 

vastgoed;  

▪ U hebt minstens vijf jaar ervaring in de vastgoedsector;  

▪ U bent tweetalig NL/FR, met een goede kennis van het Engels; 

▪ U denkt sterk analytisch en u geeft blijk van een globaal 

inzicht in organisatieprocessen;  

▪ U plant uw werk stelselmatig, nauwgezet en georganiseerd, 

zodat u de termijnen kunt naleven;  

▪ U hebt de nodige flexibiliteit om u aan te passen aan 

veranderende omstandigheden en om deze in uw huidige 

activiteiten te integreren;  

▪ U bent een uitgesproken teamspeler en u draagt proactief bij 

om collectieve doelstellingen te halen op de afdeling of in de 

organisatie in het algemeen;   

▪ U combineert onderhandelingstalent en diplomatie, met een 

scherpe zin voor discretie en vertrouwelijkheid, u werkt 

ethisch en transparant;  

▪ U bent helemaal thuis in de MS Office-tools ; 

▪ U deelt de waarden van Befimmo en u wenst een actieve rol 

spelen in haar beleid maatschappelijk verantwoord 

ondernemen.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WE ARE MOVING TO THE CENTER OF BRUSSELS IN 2021! 

 

 

 

 

Contact : 
Befimmo SA 

Emmanuelle Vroye 

HR Officer 

jobs@befimmo.be 


