
Je hebt bij voorkeur professionele ervaring van minimum 2
jaar als vastgoedbediende en/of een diploma op zak van een
vastgoedgerelateerde opleiding zoals notarieel-
of/vastgoedmedewerker / professionele bachelor
rechtspraktijk -/ postgraduaat vastgoed of notariaat
Je bent een administratieve duizendpoot die van structuur
houdt en goed georganiseerd te werk gaat
Je kan vlot overweg met vastgoedsoftware
Je bent thuis in sociale media en kennis van online marketing
is een groot pluspunt!
Je bent sociaalvaardig, pro-actief, stressbestendig en hands-on
ingesteld
Je bent van nature klantvriendelijk 
Je hebt een verzorgd voorkomen 

Je bent het eerste aanspreekpunt bij het klantencontact (mail
/ telefonisch)
Je staat in voor een punctueel, administratief dossierbeheer
(samenstelling verkoopdossiers,voorbereiden juridische
documenten, contact notarissen,…)

Who are we? 

Momentum Vastgoed is een huiselijk, hands-on en no-nonsense
vastgoedkantoor gevestigd te Hasselt. Het wordt bezield door
Vincent Van Assche en Kirsten Simonaitis, beide gepassioneerde
en ervaren erkend-vastgoedmakelaars. Samen hebben zij een
ijzersterke juridische achtergrond en zijn zij geboren verkopers.
Ze creëren voor hun klanten keer op keer het momentum om zo
succesvol mogelijk te bemiddelen in een verkoop en gelijktijdig
de koper bij te staan in een zorgeloos koopproces. 

Who are we looking for? 

What’s the job? 

WE ARE HIRING
OFFICE MANAGER - VASTGOED

Do you love real estate and are you the friendly voice who
welcomes every customer? Are you the administrative
concrete to our team? 
Are you the one who’s going to make our team even better? 
 



WE ARE HIRING
OFFICE MANAGER - VASTGOED

Je biedt de nodige ondersteuning aan het team (mail-,
telefonisch, - en agendabeheer, gebruik van vastgoedsoftware
voor voorbereiding publicaties)
Actief meedenken over de optimalisatie van het kantoor 
Samen met het hele team ga je voor professioneel maatwerk,
matchmaking en een persoonlijke totaalaanpak van onze
klanten. In ons kantoor staat immers kwaliteit ver boven
kwantiteit. 
Je draagt de waarden en normen van ons kantoor hoog in het
vaandel en bezit het momentum-DNA.
Je werkt van maandag tot en met vrijdag van 09u00 tot en met
17u30. 

Voltijdse functie (38u) als bediende 
Contract van onbepaalde duur 
Aantrekkelijk basisloon met bijkomende ‘voordelen in natura’
bespreekbaar, al naar gelang het profiel en de beroepservaring
Je krijgt een leuke werkplek in een prachtig kantoor.
Je komt terecht in een gezond, sterk ambitieus team met work
hard, play hard – mentaliteit waar de nodige aandacht wordt
besteed aan teamspiriten positiviteit.
Uiteraard word je eerst wegwijs gemaakt in het kantoor, onze
werkwijze, aanpak en zijn we fan van life-long learning. 

What’s in it for you? 

Motivated? 

Mail je CV en motivatiebrief naar info@momentumvastgoed.be.
Je ontvangt binnen de week antwoord. 

Got the job? 

WELCOME TO OUR REAL ESTATE FRAMILY !
 

mailto:info@momentumvastgoed.be

