
 
 
 

 

Groep Heylen – Creative Investor in Business & Buildings - is in volle ontwikkeling.  

Om de gestelde ambities te realiseren wordt het team versterkt met een M/V 

 

Asset Manager Logistiek Vastgoed 
Proactieve beheerder met oog voor waardevol beheer van de groepsactiva 

 

 

Groep Heylen is een Belgische industriële holding met haar wortels in Herentals ten 

oosten van Antwerpen. Zij heeft als doelstelling het op innovatieve wijze investeren in 

ondernemingen en gebouwen. Dat doet ze door steeds te zoeken naar een creatieve 

meerwaarde op architectonisch, ecologisch, economisch, maatschappelijk en 

technologisch gebied. Inmiddels heeft Groep Heylen activiteiten in België, 

Luxemburg, Nederland, Duitsland en Italië. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt 

in de ontwikkeling van vastgoed en het investeren in bedrijven.  

 

 

Jouw verantwoordelijkheden: 

 Bewaken van de kwaliteit, DNA & budget van ons vastgoed, vanaf de start van 

de bouw tot en met de oplevering: voor- & nacalculatie, opvolgen tijdens 

bouw, check budget, periodieke werfbezoeken, aanwezigheid op 

werfvergaderingen 

 Facturen controleren van de werven 

 Bewaken van het behoud en creëren van maximale waarde i.k.v. de verhuur 

van ons logistiek vastgoed & uitvoeren van inspecties van de gebouwen en 

kwaliteitsbewaking tijdens verhuur 

 Bijdragen aan onze lange termijn doel inzake klant- en relatietevredenheid, 

eerste aanspreekpunt voor de huurders, oplossingen bieden aan hun 

problemen 

 Dagelijkse opvolging van de facilitaire dienst: coördinatie en opvolging van de 

planning van de preventieve en correctieve onderhoudswerkzaamheden 

(HVAC,  sanitair, elektriciteit, bouwkundig,...) 

 Na oplevering door Buildings 21 van het gebouw: aansturen, opvolgen en 

controleren van (onder)aannemers en leveranciers, inclusief financiële 

opvolging van de contracten 

 Bewaken van de werking van alternatieve energieparken zon & wind, inclusief 

eventuele probleemoplossing, registreren en doorgeven van alle 

meterstanden en energie-parameters 

 Beheer en verdeling van kosten naar de verschillende huurders 

 Samen met de projectleiders van het bouwteam: controle op werking 

aankoopmeetings, toekijken tijdens offerte-aanvraag, uiteindelijke toekenning 

begeleiden, finale negotiatie voeren met aannemers 



 
 
 

 

 Aankoopoptimalisatie en contractonderhandeling ovv IT, telefonie, 

verzekeringsportefeuille etc. voor de holding 

 

De Asset Manager rapporteert aan het management team. 

 

Wij zoeken: 

 

 Master denk- en werkniveau  

 Ervaring in onderhandeling, klantencontact, aankoop en facility management 

 Sterke communicatieve & onderhandelingsvaardigheden, pragmatisch en 

resultaatgedreven, verantwoordelijkheidszin, ondernemend & initiatiefrijk, 

flexibel, teamspeler  

 Goede kennis van Office 

 IT-minded 

 Goede beheersing van het Nl, Fr & En 

 

 

Wij bieden: 

Een lange termijn samenwerking in een sterk groeiende & dynamische onderneming, 

waarbinnen je de vrijheid krijgt om zelfstandig te werken en een brede 

verantwoordelijkheid te nemen. Een bedrijfscultuur waar resultaatgerichtheid, 

verantwoordelijkheidszin, persoonlijke betrokkenheid en respectvol handelen centraal 

staan. 

 

Interesse? Stuur je cv naarcarol.delooz@groepheylen.be. Wij behandelen je sollicitatie 

in alle discretie. 
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