
Projectleider Vastgoedontwikkeling 

 
Wat houdt de functie van projectleider vastgoedontwikkeling concreet in? 

Als projectleider vastgoedontwikkeling sta je mee in voor het vastgoedbeleid en ben je dus 

trekker van de ontwikkeling van eigen sites en vastgoedprojecten, publiek private 

samenwerkingen, verkopen onder voorwaarden, … 

 

Ben je vertrouwd met vastgoed, maar misschien niet binnen de overheidssector, kijk dan even 

op volgende webpagina’s om een beeld te krijgen van de boeiende en uitdagende wereld 

waarin je terecht komt: 

- Complexe stadsprojecten 
- PPS – draaiboek gebiedsontwikkeling 
- Enkele stadsprojecten 

 

De projectleider die Stad Genk zoekt om hun team te versterken is in staat om complexe 

vastgoedprojecten te coördineren. Dit betekent dat hij/zij, samen met andere diensten van 

de stad en/of externe partners aan de slag gaat om een project op te starten, de 

doelstellingen van een project helder te krijgen, een plan van aanpak op te stellen en het 

verloop van het proces in goede banen te leiden.  

Vaak wordt er ook samengewerkt met externe projectontwikkelaars. De projectleider is in 

staat om het ontwikkelingspotentieel (ruimtelijk en financieel) van een projectzone in te 

schatten, kan een ontwikkelingsplan opstellen en coördineert ook de realisatie van 

vastgoedprojecten. Het coördineren van het bouwkundige/technische behoort niet tot de 

takenpakket van de projectleider.  

 

De projectleider kan complexe samenwerkingsverbanden tussen partners opzetten, is 

onderhandelingsvaardig en kan schakelen tussen het strategische conceptuele en het 

operationele niveau. 

 

Ook dient de projectleider, als coördinator, er over te waken dat een project haalbaar en 

realiseerbaar is en rekening houdt met de financiële mogelijkheden en doelstellingen, 

deadlines, personeelsinzet, enz. 

 

Concreet zal de projectleider werken aan:  

▪ Het uitwerken, opvolgen en coördineren van eigen vastgoedprojecten van groep Genk 

(minder mate) 

▪ Het uitwerken, vermarkten, opvolgen en coördineren van vastgoedprojecten in 

samenwerking met externe partners, projectontwikkelaars in het bijzonder 

▪ Het coördineren van vastgoedontwikkelingsprojecten en hierbij vooral het financiële en 

vastgoedjuridische aspect bewaken 

▪ Het adviseren van projecten vanuit vastgoedoogpunt aan externen en aan het bestuur 

▪ De operationele uitvoering van bepaalde deelaspecten van projecten en acties 

file://///Genk.be/Diensten/RO/GRONDZAKEN/ADMINISTRATIEF-ALGEMEEN%20%23%20grijs/Personeel/Nieuw%20organisatiemodel/groepsvacature/-%09https:/www.complexestadsprojecten.be/Paginas/home.aspx
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/28270
https://www.genk.be/stadsprojecten


▪ Het opstellen van planningen, begrotingen, voorgangsrapporten, subsidieaanvragen, 

beleidsnota’s, verslagen, enz. 

Bij aanvang van je job als projectleider word je verwacht te beschikken over een basiskennis in 

vastgoedrecht en vastgoedontwikkelingen (ruimtelijk en financieel). Je bent bereid om je verder te 

verdiepen in de materie die je nog onvoldoende beheerst door het volgen van interne en externe 

opleidingen en studiedagen. Zo voorziet Stad Genk reeds in een toelichting rond vastgoedrekenen en 

leren ze je de bijzonderheden van vastgoeddossiers van de zijde van de overheid kennen. 

Op termijn is er eventueel de mogelijkheid om binnen deze functie door te groeien. 

 


