Inclusio werd in 2015 opgericht met een uniek bedrijfsmodel, m.n. als privé-investeringsfonds in
vastgoed een sociaal investeringsbeleid te voeren om zodoende op lange termijn, kwaliteitsvolle
woongelegenheden aan een betaalbare huurprijs aan te bieden aan de kwetsbare groepen in onze
samenleving. Wij gaan deze uitdaging dagelijks aan met een dynamische ploeg van 7 medewerkers.
Inclusio verhuurt vandaag 501 wooneenheden, 1 school, 1 opvangcentrum voor asielzoekers, 7
commerciële panden, 1 kantoor en 246 parkeerplaatsen aan onder andere Sociale Verhuurkantoren,
gemeenten, het Rode Kruis en VZW’s die ondersteuning bieden aan mensen met een beperking.
Tegen eind 2025 ambiëren wij om een vastgoedportefeuille op te bouwen van 400 miljoen euro en
zodoende 5.000 personen aan een betaalbare woning te helpen.
Inclusio viseert anderzijds op korte of middellange termijn een erkenning als GVV en een
beursintroductie.
Om deze ambitie waar te maken via de versnelde ontwikkeling van nieuwe projecten zoekt Inclusio
een bijkomende

Project Manager (M / V / X)
om ons team in Oudergem aan te vullen en onze bouwprojecten, die overwegend in Vlaanderen en
Brussel gelegen zijn, op te volgen en te beheren.
Uw verantwoordelijkheden
U bent verantwoordelijk voor het begeleiden van vastgoedprojecten van A tot Z (renovatie of
nieuwbouw; ontwerpfase, voorbereidingsfase, bouwfase), met een investeringswaarde van 1 tot 20
miljoen euro.
Uw profiel
- Architect, industrieel of burgerlijk ingenieur ;
- Interesse in de huisvestingssector en in de ondersteuning van kwetsbare doelgroepen;
- Ervaring van minimum 5 jaar in het beheer van vastgoedprojecten en het beheer van werven;
- U bent dynamisch, kan autonoom werken met de nodige integriteit, diplomatie en
overtuigingskracht; u kan problemen efficiënt benaderen en oplossen;
- U bent tweetalig (Nederlands – Frans);
Wat bieden we aan ?
 Een kleine ploeg van 7 toffe en bekwame collega’s;
 Een snel groeiend en ambitieus bedrijf met doorgroeimogelijkheden;
 Een gevarieerd hands-on takenpakket;
 Een vaste job (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur);
 Een aantrekkelijke package (13de maand, groepsverzekering, bedrijfswagen);
 Een evenwichtige balans tussen privé- en werkleven.
Hoe solliciteren?
Stuur uw motivatiebrief en curriculum vitae naar jobs@inclusio.be
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