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CIP – CONSTRUCTION & INVESTMENT PARTNERS –NV
CIP N.V. (www.cip.be) is een onafhankelijke projectontwikkelaar met een track record van
meer dan 40 jaar en gericht op kwalitatieve vastgoedprojecten in binnenstedelijke
gebieden.
De projecten DE SCHILDEN, FALCONHOVEN, NEW YORK RESIDENCE en LONDON RESIDENCE
in het centrum van Antwerpen zijn hier sprekende voorbeelden van.
Om deze projecten succesvol te commercialiseren zoekt CIP ter versterking van haar team
een enthousiaste:

SALES & MARKETING COORDINATOR VASTGOED (m/v)

Met Antwerpen als plaats van tewerkstelling (CIP voorziet de verhuizing van haar
hoofdzetel naar Antwerpen begin 2018)

De volgende verantwoordelijkheden en taken behoren tot je functie :
MARKETING:
Je beheert alle marketing instrumenten op bedrijfs- en projectniveau. Hiervoor werk je
samen met de communicatiebureaus, vormgevers en leveranciers. De opmaak en content
management van de websites en verkoopdocumentaties behoren tot je domein alsook de
kwaliteit van de huisstijl en look & feel van alle publicaties.
SALES:
Om tot goede verkoopresultaten te komen, onderhoud je contacten met externe makelaars
en neem je initiatieven voor de positionering van de projecten in de markt en bepaal je
de verkoopcampagnes in samenspraak met de makelaars.
Je voert zelf ook verkoopgesprekken met potentiele klanten voor de appartementen en
kantooren handelsruimten en komt tot afsluiting van de verkoopcontracten in
afstemming met de directie.
Profiel:
Je hebt een goed gevoel voor vormgeving en redactie.
Een positieve uitstraling en juiste communicatie naar klanten toe zijn je vertrouwd. Je
bent iemand met natuurlijke autoriteit.
Verantwoordelijkheid, onafhankelijkheid en nauwkeurigheid zijn overige kwalificaties die
voor deze job belangrijk zijn.

Het werken binnen een gemotiveerd en flexibel KMO team spreekt je aan. Je kan ook
enige jaren ervaring in het vastgoeddomein en een relevante opleiding op Bachelor niveau
voorleggen.
Wij bieden:
Een uitdagende werkomgeving en een dynamisch team.
Wij bieden een marktconform salarispakket aangevuld met extralegale voordelen en een
bedrijfswagen.
Interesse?
Spreekt deze job je aan, stuur dan zo snel mogelijk je cv en motivatiebrief naar
benedicte.dumarey@cpm-hrm.be, t.a.v. Bénédicte Dumarey, HR Consultant. Uw
kandidatuur wordt met discretie behandeld. Voor meer informatie, surf naar www.cip.be

