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SQUARE METRE zoekt een SCHATTER-EXPERT (M/V)
“Square Metre is een landmeetkundig studiebureau met de ambitie te excelleren in vastgoedexpertise die
bijdraagt tot de realisatie van vastgoedtransacties. Via de vastgoedknowhow en technische expertise van
haar medewerkers levert Square Metre diensten met een high-end afwerking aan vastgoedprofessionals en
consumenten.”

JE FUNCTIE
Na een interne opleiding zal je instaan voor je eigen dossiers en verleen je mee continuïteit aan de groei van
Square Metre.
•

Je stelt het dossier van een schattingsopdracht samen (vb. het opzoeken van kadasterplan, liggingsplan,...).

•

Je voert zelfstandig schattingen uit van residentieel vastgoed naar aanleiding van de aankoop, de verkoop,
het verkrijgen van een financiering, de aangifte van de nalatenschap, een onteigening,…

•

Je bereidt schattingsverslagen voor en je ontwikkelt uw kennis op het gebied van de waardebepaling van
vastgoed (kantoren, retail, industrieel vastgoed, hotelvastgoed, agrarisch vastgoed,...).

•

Je biedt ondersteuning aan andere expertiseopdrachten.

JE PROFIEL
•

Bij voorkeur heb je een opleiding vastgoed, bouw, architectuur of bedrijfsmanagement genoten en/of
beschik je over ervaring in de bouw- en immobiliënsector. Afgestudeerden kunnen eveneens kandideren.

•

Je hebt een passie voor vastgoed.

•

Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en je legt vlot en spontaan contact met het cliënteel en
de bedrijfspartners. Een goede kennis van het Frans is een troef.

•

Je bent flexibel in het vastleggen met afspraken. Afspraken met het cliënteel na 17u schrikt u niet af.

•

Je werkt planmatig, ordelijk en nauwkeurig, en je krijgt verregaand autonomie over uw eigen agenda.

•

Je bent kritisch over elke opdracht die wordt opgeleverd.

•

Je weet op een correcte manier om te gaan met vertrouwelijke informatie.

•

Je beschikt over een rijbewijs B.

ONS AANBOD
•

Een tewerkstelling in onze hoofdzetel te Sint-Martens-Latem met actieradius Oost- en West-Vlaanderen.

•

Je komt terecht in een organisatie met aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.

•

Je krijgt interne en externe opleiding inzake vastgoedrecht, expertises, waardebepaling,…

•

We bieden een voltijds contract aan van onbepaalde duur.

•

We bieden reële doorgroeimogelijkheden voor medewerkers die initiatief tonen.

•

Voor deze functie is een aantrekkelijk loon voorzien met bedrijfswagen, tankkaart, laptop, smartphone en
hospitalisatieverzekering.

CONTACTINFO
Having the job of your life? Solliciteer nu en richt jouw motivatiebrief en curriculum vitae tot Klaas Claeyssens.
info@square-metre.be
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