ARE YOU THE ONE ?
22 Invest is 'a new kid in town’ mede van creatief projectontwikkelaar Stéphane Verbeeck. We staan
voor funky, design en inspirerend wonen voor iedereen. Hierbij focussen we op locatie en de look
van onze panden. Authenticiteit, herbruiken van historisch aanwezige elementen, ruimte en licht,
duurzaam .. zijn voor ons enkele van de vele voorwaarden om aan te kopen. Wij verbouwen in plaats
van bouwen. 22 Invest staat voor reshaping spaces. We ontwerpen met het oog op beleving en
details, geven kleur aan je woning en aan de stad. Onze missie is Explore - Value – Reshape (steeds
met de nodige fun J)
Let’s get busy …
•
•
•
•
•
•
•
•
•

99,9% verantwoordelijk voor je eigen werf (nieuwbouw/renovatie)
integrale werfvoorbereiding
aansturen van de werf (onderaannemers)
opvragen & beheren van prijsaanvragen voor ganse werf
correct budgetbeheer (maak je heel veel vrienden mee J)
naleven van de procedures
beheersen van de projectadministratie
verantwoordelijk voor veiligheid op & rond de werf (inclusief administratie & aanmeldingen)
feedback aan CEO

Don’t be modest …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bachelor met bouw-affiniteit of relevante werkervaring
leidinggevende skills & people manager
uitstekend organisatorisch vermogen
kan planning afdwingen en opvolgen
uitstekende communicatievaardigheden
leergierig en gepassioneerd door vastgoed
creatief denken is ingebakken in je oplossingsgerichte mentaliteit
kennis van tekenprogramma’s is een pluspunt
vlot
Nederlands
(mag
met
een
verstaanbaar
accentje)
(Frans is een pluspunt);
voldoende kennis van de veiligheidsvoorschriften

&

Engels

Show me the money …
•
•
•
•
•

een zitje in een bedrijf met veel kennis & knowhow maar vooral met een sympathieke sfeer
‘met een hoekje af’ J
hard werken maar ook hard genieten is ons motto!
koffie en (fris)drank zijn voorradig zodoende een ochtend(en dag)humeur thuis kan blijven
J
een marktconform loon met extralegale voordelen zoals wagen, laptop, maaltijdcheques,
en IPhone / zelfstandigen zijn natuurlijk ook van harte welkom
bedrijf uitermate geschikt voor ambitieuze profielen J

Wow this is it? Make it happen! Stuur ons een ‘inspirerende’ mail naar info@22invest.com
Maatschappelijke zetel: Vijfhoekstraat 24 – 2600 Antwerpen (Berchem) – 03/304 74 10.
Juist van school en ook interesse? Dat van hierboven is nog wat te hoog gegrepen maar we kunnen
je wel al op onze ladder naar boven zetten. Laat van je horen!

