
Over Revive

Revive is marktleider in duurzame stadsontwikkeling en innovator in de immobiele 
wereld van ‘brick & mortar’ met grootschalige projecten in België en Polen. Revive is een 

snelle groeier onder de projectontwikkelaars met een zeer vlakke organisatie en een jong en 
dynamisch team. Onze medewerkers zijn voorstander van een open en directe communicatie 

en houden van een pragmatische aanpak. 

Om onze groei – zowel in België als in het buitenland – in goede banen te leiden zijn wij op zoek naar 
een Junior Business Developer.

In deze rol ben je medeverantwoordelijk voor het vinden en aankopen van nieuwe projectsites 
die passen binnen onze duurzame visie op projectontwikkeling. In samenwerking met ons lokaal 
team, stel je een ambitieus businessplan op alsook een masterplan dat gedragen wordt door alle 
stakeholders.
Uiteraard word je hierbij intensief begeleid door verschillende Revivers, zodat je je al snel thuis 
voelt, zowel in het team als in jouw projecten.

Je bent medeverantwoordelijk voor: 

• Actieve prospectie en business development aan de hand van marktonderzoek, pitchen 
van Revive aan overheden, grote industriegroepen, netwerking,…

• Screening van de strategic fit bij nieuwe projecten om vervolgens de 
stedenbouwkundige en financiële haalbaarheid van het project uitgebreid in kaart te 
brengen.

• De grondige due dilligence, gaande van de verwerking van alle input, het 
aansturen van de masterplanner, het plannen van extra bodemonderzoeken 
in samenwerking met ons team Environment, tot de onderhandeling met de 
overheidsinstanties om – samen met het team Project Development – te komen 
tot een gedragen masterplan.

• In samenwerking met het Legal team, toets je de randvoorwaarden van het 
project af en onderhandel je over de prijs en modaliteiten van de beoogde 
transactie.

• Het voorleggen en verdedigen van je dossiers aan de Raad van Bestuur.

Vacature : Junior Business Developer



Profiel

Je bent master in een economische richting of master in ingenieurswetenschappen.
Een bijkomende master in General Management of Financial Management is een plus.

Zowel Nederlands, Frans als Engels beheers je écht vlot.

De wereld van de projectontwikkeling boeit jou enorm en duurzaamheid is daarbij voor jou een 
evidentie.

Je hebt commercieel inzicht, je bent een krak in excel en je bent voldoende assertief en empatisch om 
te onderhandelen op verschillende niveau’s met verschillende doelgroepen.

Je denkt in oplossingen, niet in problemen en bent daarom als strategic minded businesspartner 
een échte toegevoegde waarde voor je collega’s uit de verschillende projectteams.

Jouw mindset en heartset maken van jou een  loyale teamplayer.
Je beschikt over de nodige assertiviteit om de aan jou toevertrouwde taken tot een goed einde 
te brengen en neemt zelf initiatief wanneer dat aangewezen is. 
Je betrokkenheid en inzet maken dat je de zaken gedaan krijgt.

En daarom bieden we jou een competitieve verloning, aangevuld met extralegale 
voordelen en een goede work-life balance. 
Je surft mee op de groei van Revive, wat je persoonlijke en professionele groeikansen 
versterkt. 

Wat minstens even belangrijk is, is dat je terechtkomt in een no-nonsensebedrijf écht 
met een duidelijke toekomstvisie, een bedrijf dat doet wat het zegt en zegt wat het 

doet, een bedrijf met grote ambities dat je ten volle ondersteunt en je uitdaagt om 
je verder te ontplooien en dat alles op een inspirerende werkplek in Gent 
(www.wattthefirms.be). 

En misschien nog het belangrijkst: een flinke brok gevoel voor humor, maakt 
van jou meteen een échte Reviver.

Ben jij of ken jij iemand met de nodige skills?

Meer info over deze vacature? Neem contact op met onze Chief 
Human Resources Mieke Vanhuyse via mieke@revive.be.

Vacature : Junior Business Developer


