
Functieomschrijving

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de implementatie van de internationale 
groeiambities van Revive. Je vertaalt de KPI’s in concrete resultaten en stuurt de expansie 

in (vooral West) Europa. Je stuurt een team van business developers aan die dedicated 
zoeken naar en diverse stappen zetten in het acquisitieproces van nieuwe projecten. Je volgt 

de lopende transacties op vlak van financiële en stedenbouwkundige haalbaarheid op de voet. 
Je voert onderhandelingen met de eigenaars en stakeholders en bespreekt, na onderling overleg 

met de CEO, de modaliteiten van de beoogde transactie. Je beheert het due dilligence proces en 
structurering. Samen met je team leg je de investeringsdossiers ter goedkeuring voor aan de Raad van 

Bestuur. Je werkt voor het screenen en verwerven van nieuwe projecten nauw samen met de afdelingen 
Finance & Legal, Construction, Environment en Marketing & Sales. Je bouwt je extern netwerk 
verder uit in het belang van nationale en internationale projecten. Samen met je collega’s van het 
directiecomité bepaal je mee de bedrijfsstrategie en rapporteer je aan de CEO van Revive.

Functie-eisen

• Master in economische of wetenschappelijke richting, liefst met een aanvullende MBA
• Absolute must is ervaring met het onderhandelen en structureren van internationale 
investeringsprojecten
• Je hebt ervaring in een leidinggevende functie binnen de Real Estate sector
• Pionieren, resultaten nastreven, onderhandelen en netwerken op hoog niveau geven je 
energie

• Ethisch, hands-on en natuurlijk leiderschap typeren je
• Bereidheid tot 30 à 50 procent reizen binnen (vooral West) Europa
• Zelfstandig statuut of bereidheid hiertoe
• Je bent minstens vlot drietalig Nederlands, Frans Engels en bij voorkeur ook Duits

Arbeidsvoorwaarden

Revive biedt een uiterst boeiende functie aan waarin je kan bijdragen aan 
duurzame projecten waar alle stakeholders beter van worden. Een no-nonsens 
sfeer en een fantastische werkomgeving maken dat je je snel thuis voelt. Je 
komt terecht in een snel groeiende en dynamische omgeving. Aantrekkelijke 
afspraken en lange termijn engagement.

Ben jij of ken jij iemand met de nodige skills?

Meer info over deze vacature? Neem contact op met Véronique van 
Introduce op 0468 33 70 07 of via veronique@introduce.be.

Business Development Director Europe


