citydev.brussels (GOMB) werd in 1974 opgericht. De instelling is actief in het Brussels
gewest in de domeinen van stadsvernieuwing en economische ontwikkeling.
citydev.brussels is dé referentie voor openbare vastgoedontwikkeling in Brussel.
Voor het departement Prospectie, Verwerving, Begroting en Boekhouding van de
Economische Expansie is citydev.brussels (www.citydev.brussels) op zoek naar een:

Medewerker/medewerkster
vastgoedoperaties en -projecten
UW PROFIEL
U hebt een masterdiploma in een economische of financiële richting. U bent polyvalent. U
bent geboeid door het budgettaire beheer en de financiële aspecten van
vastgoedprojecten. U hebt zin voor analyse en synthese. U werkt georganiseerd en
nauwkeurig, en u hebt sterke relationele en redactionele vaardigheden.
U drukt zich perfect mondeling en schriftelijk uit in het Nederlands of het Frans. Kennis
van de andere taal van het Brussels gewest is een grote troef.
UW OPDRACHT
U staat de directeur van het departement Prospectie, Verwerving, Begroting en
Boekhouding bij in volgende domeinen: begroting, fiscaliteit, financiële analyse,
analytische boekhouding, prospectie en vastgoedverwerving.
UW ACTIVITEITEN
U werkt mee aan de procedures voor de verwerving van gronden met het oog op de
ontwikkeling van projecten van de Economische Expansie.
U werkt mee aan de verkoop van het vastgoed van citydev.brussels en aan oproepen tot
kandidaatstelling, door de analyse van het financiële en administratieve aspect van de
kandidaturen bij de realisatie van projecten op basis van een gemengde privaat-publieke
samenwerking.
U maakt overeenkomsten op met integratie van de financiële en juridische aspecten van
de projecten die noodzakelijk zijn voor een volledige analyse van de situatie.
U volgt het verloop van de verschillende projecten in samenwerking met de privépartners
op.
U voert de administratieve taken uit in verband met het begrotingsbeheer en de
boekhouding.
U werkt mee aan de voorbereiding en opmaak van de begrotingen, meerjarenplannen en
financiële plannen.

ONS AANBOD
Een gemoedelijke en dynamische werkomgeving.
Een vervangingsovereenkomst van onbepaalde duur met onder meer maaltijdcheques en
diverse premies. Loon volgens de weddeschaal die hoort bij het niveau van uw diploma.
CONTACT
Bent u geïnteresseerd in deze functie en beantwoordt u aan het profiel? Stuur dan vóór
vrijdag 2 februari 2018 uw cv naar:
citydev.brussels – departement Hrm
Gabrielle Petitstraat 6
1080 Brussel
of via e-mail: jobs@citydev.brussels
citydev.brussels moedigt iedereen aan om te solliciteren, ongeacht afkomst, huidskleur,
geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, geloofs- of filosofische overtuiging, of handicap.
Redelijke aanpassingen kunnen worden gevraagd. Vermeld ze in uw motivatiebrief.
Meer weten over onze instelling en haar opdrachten? Kijk op www.citydev.brussels.

