
 

 

Property Manager 

Ligt een flinke dosis gezond verstand aan de basis van alles wat je onderneemt? Hou je van een 
evenwichtige combinatie van administratie en klantencontact? Lees dan zeker verder want misschien 
staat jouw droomjob hieronder beschreven! 

Wat ga je doen? 

Als Property Manager zijn jouw gebouwen je primaire zorg. Je bent verantwoordelijk voor het 
technische en administratieve luik en staat samen met de financieel beheerder in voor een 
vlekkeloos beheer van je gebouwen. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de eigenaars en 
leveranciers. Al hun vragen beantwoord je op een vlotte en correcte manier. 

Doorheen het jaar zorg je dat jouw gebouwen in optimale staat verkeren. Technische problemen of 
schadegevallen pak je meteen aan en volg je nauwgezet op met de klusjesdienst, leveranciers, 
verzekeraar...  

Het sluitstuk van het werkjaar is de door jou georganiseerde jaarlijkse algemene vergadering. Na 
deze vergadering volg je alle actiepunten op voor het behoud van de optimale staat van je 
gebouwen. 

Dankzij jouw hands-onmentaliteit en proactieve aanpak ben je een vertrouwenspersoon voor de 
eigenaars en leveranciers. Hierdoor is Syndica voor onze klanten de logica zelve. 

Wie ben jij? 

Je bent assertief en een vlotte communicator die in alle omstandigheden de kalmte bewaart. 
Nauwkeurigheid is jouw middle name en van gestructureerd werken word je helemaal zen.  

Enige affiniteit met vastgoed is een pluspunt maar niet noodzakelijk. Een rijbewijs B wel. 

 

 

Wat mag je verwachten? 



 

 

Bij Syndica ben je zeker van een gevarieerde en boeiende job met heel wat uitdagingen. Je geniet 
van veel zelfstandigheid en flexibiliteit voor een gezonde work-lifebalans. 

Hier kom je terecht in een professionele en innovatieve omgeving. Je maakt deel uit van het 
groeiverhaal van jonge ondernemers die een ongedwongen sfeer onder de collega’s hoog in het 
vaandel dragen. 

Persoonlijke ontwikkeling vinden we een must dus interne en externe opleidingen zijn voor Syndica 
een logisch onderdeel van het pakket. We stellen je graag een competitieve verloning voor, inclusief 
voordelen volgens je persoonlijke noden. 

 

Iets voor jou? 

Neem dan snel contact met ons op! 


