
Befimmo is looking for a Smart Building Project Manager 
 

Befimmo is op zoek naar een Smart Building Project Manager (M/V), om het 

Transformation & Impact team te versterken. 

 

 

Uw missie:  

Binnen de afdeling Transformation & Impact werkt u 

samen met de verschillende afdelingen van Befimmo. U 

bent verantwoordelijk voor de definitie en implementatie 

van de 'Smart Building'-strategie, d.w.z. de verbetering 

van de gebruikerservaring in gebouwen door middel van 

digitalisering. 

Meer specifiek : 

▪ U bent verantwoordelijk voor het definiëren en 

valideren van de 'Smart Building'-visie en -strategie 

voor alle gebouwen in de portefeuille. 

▪ U zorgt voor een doorlopende opvolging van de 

innovaties op het vlak van Smart Building, zowel op 

het vlak van toepassingen als op het vlak van 

technologieën, en u maakt ze toegankelijk voor de 

businessteams van Befimmo. 

▪ U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van 

'Smart Building' projecten: 

▪ U helpt de onderneming bij het verduidelijken 

van haar verzoek en haar business case. 

▪ U zorgt voor de oplevering van projecten in 

overeenstemming met de planning, het budget 

en de projectomvang. 

▪ U rapporteert de voortgang van uw projecten 

aan de Digital Transformation Program 

Manager. 

▪ U begeleidt het change proces met de 

medewerkers die betrokken zijn bij de 

verschillende projecten. 

▪ U garandeert de gewenste digitale ervaring in de 

gebouwen van Befimmo (in ontwerp en werking). 

▪ U neemt actief deel aan de initiatieven van de 

afdeling Transformation & Impact.  

▪ U neemt deel aan externe workshops en 

vertegenwoordigt Befimmo bij de stakeholders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezocht profiel :  

 

▪ U hebt een goede kennis van de wereld van de 

kantoorvastgoed en bent vastbesloten om in de 

voorhoede van deze sector te staan; 

▪ U wordt gemotiveerd door de digitale transformatie 

in de vastgoedsector en meer bepaald in de 

technologieën met betrekking tot Smart Building; 

▪ U bent een geboren leider, een facilitator, een 

change-begeleider; 

▪ U hebt ervaring in het beheer van technologische 

projecten en het managen van interacties met 

technische teams; 

▪ U bent vertrouwd met projectmanagement-

methoden en -tools; 

▪ U spreekt vloeiend NL/FR, met een goede kennis 

van het Engels; 

▪ U bent vertrouwd met de MS Office-tools; 

▪ U bent zeer analytisch en hebt een algemeen 

inzicht in de processen van de organisatie; 

▪ U plant uw werk op een systematische en 

georganiseerde manier zodat u de deadlines kunt 

halen; 

▪ U bent voldoende flexibel om u aan te passen aan 

veranderende omstandigheden en om hieraan 

verbonden veranderingen te integreren in uw 

lopende activiteiten; 

▪ U hebt een sterke teamgeest en bent bereid om bij 

te dragen aan het bereiken van collectieve 

doelstellingen op de afdeling of de organisatie in het 

algemeen;  

▪ U deelt de waarden van Befimmo en wenst een 

actieve rol te spelen in haar beleid inzake 

maatschappelijk verantwoord ondernemen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   WE ARE MOVING TO THE CENTER OF BRUSSELS IN 2021 ! 

 

 

 

 
Contact :  

Befimmo SA 

Emmanuelle Vroye 

HR Officer 

jobs@befimmo.be 


