
 
 

Projectontwikkelaar Acquisitie 
 
Dethier wenst haar team te versterken met een Projectontwikkelaar Acquisitie.  

 
Wat houdt de job concreet in? 
 
Als Projectontwikkelaar Acquisitie ben je verantwoordelijk voor het onderzoek, prospectie, analyse en 
acquisitie van projectgronden in de regio’s Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg. Actieve 
prospectie is jouw ding en je volgt interessante opportuniteiten van nabij op.  
 
Naast het onderzoeken van de ontwikkelingsmogelijkheden en evaluatie van de financiële haalbaarheid 
van dossiers hecht je waarde aan een open en transparante communicatie naar de betrokkenen. Zo 
tracht je met behulp van een wel onderbouwde voorbereiding alle partijen te overtuigen en onze visie in 
een project duidelijk te maken. Verder zal je concrete dossiers onderhandelen en de mogelijkheden 
bespreken met onder meer de eigenaars van projectgronden, vergunnende overheden en architecten.  
Daarnaast zal je bij de aankoop ook de verdere afhandeling op jou nemen en minstens tot en met de 
afronding van de aankoop fungeren als contactpersoon van de notaris, de verkopers etc. 
  
Alhoewel je regelmatig op de baan bent, kan je rekenen op nauw overleg met de afdeling 
projectontwikkeling en het management. Je krijgt alle kansen om je netwerk in de vastgoedsector verder 
uit te bouwen.  
 

Profiel 
• Je behaalde een bachelor- of masterdiploma in vastgoed, architectuur, of binnen een economisch of 

juridische opleiding en hebt een sterke affiniteit met de bredere sector.  

• Je hebt een aantal jaar ervaring binnen projectontwikkeling, en bij voorkeur binnen een rol in acquisitie.  

• Je bent contactvaardig, volhardend, diplomatisch en een goed onderhandelaar. 

• Je bent sterk in zowel schriftelijke als mondelinge communicatie. 

• Je kan zelfstandig werken, maar bent ook een uitstekende teamspeler.  

• Je bent een geboren netwerker. 
 

Wat heeft Dethier te bieden?  
• Een aantrekkelijk loon met bedrijfswagen en extralegale voordelen. 

• Een brede invulling van de job met veel autonomie, verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief. 

• Korte communicatielijnen in een familiale sfeer, met veel betrokkenheid onder de collega’s.    

• Je maakt deel uit van een ambitieus bedrijf en zit mee aan het stuur van de toekomstige groei. 

• Een uitstekende reputatie wat betreft samenwerking en kwaliteit.   
 

Wat zijn de troeven van ons bedrijf? 
• Een hecht team. 

• Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en autonomie. 

• Toekomstgericht 

• Open en eerlijke communicatie. 

• Financieel gezond en groeiend. 
 

Geprikkeld? Geboeid? Terecht! 
 

Contacteer vandaag nog onze HR Business Partner Lennerd Vanholst 
l.vanholst@groepdethier.be 

011/59 19 93 

mailto:l.vanholst@groepdethier.be

