
  

 

Alle informatie over onze organisatie vind je op www.natuurinvest.be 

Natuurinvest investeert in opdracht van Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid in projecten die 

de beleving van de natuur vergroten. We stellen gebouwen en gebieden van Natuur en Bos ter 

beschikking van het publiek voor langdurige concessies of andere zakelijke rechten.   

Om ons team Natuurlocaties verder uit te bouwen is Natuurinvest op zoek naar een creatieve en 

hands-on 

Vastgoedbemiddelaar 
Jouw uitdagingen 
Jij bent een matchmaker tussen ons gebouwenpatrimonium en gedreven ondernemers die er projecten 

willen ontwikkelen om de beleving van onze natuurdomeinen voor de bezoeker te laten bloeien (zie op 

www.natuurlocaties.be) 

Samen met de andere vastgoedbemiddelaar van Natuurinvest ben je verantwoordelijk voor de hele 

vastgoedportefeuille. Jullie zijn de drijvende kracht in het opvolgen en vermarkten van het vastgoed in de 

natuurdomeinen van Natuur en Bos. Je neemt elk bepaald dossiers ter harte en gebruikt elkaar als 

sparringpartner.   

Je regelt alle aspecten van de vastgoedportefeuille  

 Je volgt de bestaande vastgoeddossiers nauw op 

 Je verzorgt het volledige vermarktingsproces van gronden en/of panden (administratie, communicatie, 

netwerking, contractonderhandeling,…) 

 Je verzorgt de technische opvolging van de panden met het oog op het verduurzamen van de 

vastgoedportefeuille  

 Je laat je niet afschrikken door complexe dossiers.  Je gaat steeds op zoek naar oplossingen voor 

uitdagingen, ook al liggen die niet voor de hand. Je bemiddelt met alle partijen rond de tafel tot je een 

geschikte oplossing of compromis bereikt 

 Je volgt de onderhoudscontracten op voor o.a. zonnepanelen op diverse gebouwen en volgt de 

eigendomsgebonden belastingen op 

 Je volgt de contractuele verplichtingen en betalingen op, alsook eventuele schadegevallen 

 Je bewaart uitstekend het overzicht van alle lopende dossiers en rapporteert hier regelmatig over 

Binnen Natuurinvest bouw je mee aan de verdere groei van het vastgoedpatrimonium en de inkomsten uit 

de vastgoedconcessies 

 Je verzorgt de prospectie naar nieuwe klanten en opportuniteiten. Je onderhoudt contacten met alle 

betrokken belanghebbenden (natuurbeheerders, gemeenten…) en zorgt ervoor dat ze mee hun schouders 

zetten onder ons verhaal 

 Samen met het communicatieteam van Natuur en Bos, verzorg je de externe communicatie van 

interessant nieuws over concessies en andere zakelijke rechten 

 Je houdt de concessiepagina’s op onze website up-to-date 

Je bouwt verder aan het beleid en de processen 

v
a
ca

tu
re

  
  

  
  

  
 

http://www.natuurlocaties.be/


  

 

Alle informatie over onze organisatie vind je op www.natuurinvest.be 

 Je tilt het vastgoedbeleid van Natuurinvest naar een hoger niveau 

 Je ontwikkelt samen met de collega’s de vastgoedtak van Natuurinvest 

 Je zorgt voor de opwaardering van de bestaande vastgoedportefeuille  

 Je bewaakt de efficiëntie van processen en stuurt deze bij waar nodig 

 

Jouw profiel 
 Je hebt commercieel talent en wil dat inzetten om de natuurbeleving in de domeinen van Natuur en Bos 

te versterken via vastgoedontwikkeling 

 Een diploma in een juridische, bouwkundige of vastgoedrichting strekt tot aanbeveling, of je beschikt 

over gelijkwaardige kwalificaties door werkervaring 

 Ervaring met projectmanagement, makelaardij of contractmanagement is een must 

 Je voelt je thuis in de economische valorisatie van natuurdomeinen en gebouwen 

 Je bent positief, creatief en gaat door tot aan de oplossing 

 Je bent een uitstekende planner  

 Je bent een echte sparringpartner die informatie uitwisselt en meewerkt aan een aanpak voor de 

uitbouw van het vastgoed. Je zoekt steeds manieren om de werking te verbeteren.  

 Je bent steeds klantvriendelijk, zonder in te boeten aan assertiviteit 

 Je deinst niet terug voor de praktische en organisatorische aspecten van de job: contracten opmaken, 

plaatsbezoeken inplannen, verzekeringen en waarborgen nagaan enz. 

 Je hebt een rijbewijs B en een eigen wagen ( je kan ook beroep doen op cambio) 

Ons aanbod 
 Een voltijds contract van onbepaalde duur  

 Als je occasioneel op een zaterdag of zondag aan de slag bent, kan je die dag achteraf recupereren 

 De kans om een uitdagende functie uit te oefenen waarin je je creativiteit ten volle kan inzetten 

 Je werk speelt zich regelmatig af op unieke plekken in Vlaanderen 

 Een werkstek op onze burelen in Hoeilaart, Brussel of Gent én een flexibele werkorganisatie (glijdende 

uren, telewerk...) 

 Deel uitmaken van een leuk en gemotiveerd team dat graag van elkaar leert en dat inspringt voor elkaar 

 Een stimulerende verloning met extralegale voordelen en een ruim aantal verlofdagen 

Interesse? 
Stuur uiterlijk op 16/04/2021 je cv en motivatiebrief naar natuurinvest.team@vlaanderen.be. Ook voor 

vragen kan je daar terecht.  
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