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Notarieel medewerker verkoop  

 

Plaats in de 

organisatie 
Afdeling Wonen 

Directe leidinggevende Coördinator Wonen 
 

 

Graad C1 medewerker 
 

Vakdomein Administratieve ondersteuning 

 

Functie-

omschrijving 

Als medewerker verkoop in eerste instantie bij de afdeling Wonen leid je het 
verkoopproces van de projecten in goede banen en sta je in voor administratieve 
ondersteuning aan de afdeling.  
Je werkt samen met, en ondersteunt, de projectverantwoordelijken bij hun diverse 
huisvestingsprojecten met focus op het uitwerken en uitvoeren van een goede 
verkoopstrategie en -planning.  
 
Je hebt hiervoor het nodige inzicht in het juridische aspect en kan vlot in contact 
treden met de diverse belanghebbenden.  

 

Je bent onder meer verantwoordelijk voor:  

- het beheren van het infoloket: het informeren van kandidaat-kopers en het 
beantwoorden van vragen van kopers, architecten, notarissen of 
bestuurders  

- het voorbereiden van de verkoopdossiers:  
 opmaak van verkoopformulieren, infonota’s, prijslijsten 
 nazicht van verkavelingsakten, basisakten, overeenkomsten,  
 bijhouden en actualiseren van verkoopgegevens 

- beheer van de doorverkoop en aftoetsen van verkoopsvoorwaarden 
- occasioneel sta je ook de afdeling Ondernemen bij, bij doorverkoop 

dossiers 
- beheer van verhuurdossiers  
- het uitwerken van verkoopmiddelen, in samenwerking met grafische en 

technische collega’s: opmaken van infobrochures, folders en affiches, 
slimme inzet van (sociale) media en online tools 

- de organisatie van verkoopavonden in de gemeenten 
- het beheer van databanken, gegevensverwerking en -analyse rond 

bovenstaande aspecten 

 

Kennis 

competenties 

 

In functie van het takenpakket: 

- Professionele kennis: MS Office-programma’s 

- Professionele kennis: juridische aspecten vastgoed en/of notariaat 

- Basis kennis: verkoop en verhuur  

- Basis kennis: verkoopcommunicatie en social media 

 

Competenties  De focus van de competenties ligt op: 

- communicatieve vaardigheden (1): een boodschap vlot en begrijpelijk weten over 

te brengen + schriftelijke vaardigheid 

- flexibiliteit (1): adequaat reageren op omstandigheden 

- initiatief (1): vanuit zichzelf, binnen de eigen werksituatie, meer doen dan is 

opgedragen   

- integriteit (1): correct handelen en de regels respecteren + loyaliteit  

- klantgerichtheid (1): zich dienstverlenend opstellen 
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- kwaliteitsgerichtheid (1): hanteren van vooropgestelde kwaliteitseisen en fouten 

herstellen + nauwkeurigheid  

- leergierigheid (1): openstaan voor informatie en feedback en leerpunten omzetten 

in acties 

- planning- en organisatievermogen (1): eigen werk effectief plannen en 

organiseren 

- samenwerken (1): meewerken en anderen informeren 

- zelfstandigheid (2): voor zichzelf doelen stellen en daar vorm en inhoud aan geven 

 


