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Forum Estates NV is een privaat investeringsfonds, met het GVBF statuut, dat zich richt op 
supermarktvastgoed. Meer dan de helft van het fonds bestaat uit vastgoed verhuurd aan 
supermarktketens zoals Carrefour Express, Carrefour Market, Lidl, Proxy Delhaize en Spar, en 
foodserviceketens zoals Quick, Domino Pizza, Panos, Lunchgarden en Boulangerie Paul.  

Sinds de oprichting in 2010 is Forum Estates NV geëvolueerd tot een professioneel beheerd en 
kapitaalkrachtig investeringsfonds, met een stevige track record qua groei en rendement. Onze 
huurders zijn voornamelijk langetermijnhuurders met wie er een goede professionele relatie is. 

Een professionele en complementaire mix van financiële, technische, juridische en commerciële 
skills maakt van het Forum Estates team een goed geoliede machine.  

De werkplek van Forum Estates bevindt zich op de vijfde verdieping van een splinternieuw modern 
kantorencomplex in de Poortakkerstraat 93 in 9051 Gent, met zicht op de Ringvaart. 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste PROPERTY ADMINISTRATOR: 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Als Property Administrator sta je in voor het administratieve luik in het beheer van de 
vastgoedportefeuille, welke in eigendom is van Forum Estates en haar dochtervennootschappen. 

De Property Administrator biedt een scala aan administratieve en ondersteunende diensten aan het 
Property Management Team, dat momenteel bestaat uit twee Property Managers en de Asset & 
Legal Manager. 

De portefeuille van Forum Estates bestaat voornamelijk uit supermarkten en convenience 
winkelvastgoed, maar omvat ook andere vastgoedobjecten die complementair zijn met deze focus 
zoals doe-het-zelfzaken en retailparks. Bijkomend omvat de portefeuille ook bijvoorbeeld 
bovenliggende appartementen en een beperkt aantal garageboxen, autostaanplaatsen en 
bedrijfsgebouwen. 

Onze portefeuille is gelegen in geheel België, van de kust tot aan de Ardennen. Vandaar dat kennis 
van geschreven Frans en Nederlands belangrijk is. Je moet minstens in staat zijn uit 
Nederlandstalige en Franstalige documenten informatie te kunnen halen. De voertaal op kantoor is 
Nederlands. 

Je zal dagdagelijks in tandem samenwerken met de Property Managers die vooral instaan voor het 
technische en commerciële luik en de buitendienst; de Property Administrator vormt de 
binnendienst van het team. De Asset & Legal Manager wordt jouw verantwoordelijke maar zal ook 
frequent nauw samenwerken met jou. 

De Property Administrator heeft niet zomaar een administratieve taak. Bij Forum Estates is de 
Property Administrator de liaison tussen Property Management en het Finance Team. Dankzij het 
goede werk van de Property Administrator kan het Finance Team de juiste facturatie uitsturen en 
inboeken. Dankzij het werk van de Property Administrator kunnen de Property Managers en de 
Asset Manager de portefeuille proactief en efficiënt commercieel en technisch beheren. 

TAKENPAKKET 

De taken en verantwoordelijkheden omvatten in het algemeen het bijhouden van documenten en 
bestanden, het faciliteren van de (gedeeltelijk geautomatiseerde) rapportage. 

Concreet heb je de volgende verantwoordelijkheden: 
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• Je geeft de nieuwe huurcontracten en andere documenten (bijvoorbeeld 
handelshuurhernieuwingsaanvragen, huurwaarborgen, plaatsbeschrijvingen…) in, in de 
beheerssoftware (MCS) en in het digitale klassement, conform de document management 
policy. 

• Je zorgt ervoor dat alle dossiers administratief  op punt staan zodat jouw collega’s er van 
uit kunnen gaan dat de informatie die ze aantreffen accuraat is. 

• Je volgt op of de huurwaarborgen in orde zijn en je verzorgt de rappels in samenspraak met 
de Property Manager. 

• Je ordent, in samenwerking met de Asset & Legal Manager, de informatie van nieuwe sites 
(bijvoorbeeld nieuw aangekochte sites). 

• Je bent verantwoordelijk voor het maandelijks uitsturen van de huurfacturen alsook voor 
het maandelijks opvolgen van de indexaties van de huurcontracten.  

• Cash Collection Support: 
o Je rapporteert inzake de eventuele wanbetalers van huur of lasten (op aangeven 

van Finance Team), naar het Property Team.  
o Je maakt wekelijks ook de rappellijst op om nadien, na bespreking van deze lijst 

met je collega’s binnen Property en Finance, de nodige acties te bepalen. 
• Je assisteert het Property Team bij het opmaken van de afrekeningen van de 

gemeenschappelijke lasten. 
• Je volgt jaarlijks de doorrekeningen op van de onroerende voorheffing aan de huurders. 
• De Property Managers staan normaal in de eerste lijn wat betreft de contacten met 

huurders. Daarom is het aantal inkomende telefoons beperkt. Het kan voorkomen dat 
huurders contact opnemen met de Property Administrator, in dat geval respondeer je en 
coördineer je met de Property Managers.  

• De Property Administrator verdeeld inkomende e-mails vanuit de centrale mailbox naar de 
juiste verantwoordelijke. 

• Samen met de Asset & Legal Manager volg je de administratieve kant van de 
verzekeringsaspecten op.  

Je kan dus rekenen op een veelzijdige job en een erg gevarieerd takenpakket. 

PROFIEL 

• Onze ideale kandidaat heeft bij voorkeur al een eerste werkervaring als bediende, liefst in 
vastgoed, zoals bijvoorbeeld in een syndicuskantoor of een rentmeesterkantoor. 

• Een ervaring als office assistant bij een makelaarskantoor is een pluspunt. 
• Je hebt minstens een beetje feeling met de vastgoedsector. Je bent bereid om je te 

verdiepen in de B2B-vastgoedsector. 
• Je hebt plezier in het goed ordenen van dingen volgens een vast stramien; je bent een 

goede organisator. 
• Je hebt passie voor tekst maar je kan je uit de slag trekken met rekenen. Je bent bekwaam 

in Microsoft Word en Excel; het hebben van ervaring met een property of facility 
management softwarepakket of een document management softwarepakket is een 
pluspunt. 

• Affiniteit met de boekhoudkundige verwerking van facturen (inclusief het BTW-aspect) is 
zeker een pluspunt. 

• Je bent een echte teamplayer, maar kan toch ook jouw taken zelfstandig afwerken. 
• Nauwkeurigheid is essentieel. 
• Je beschikt over de capaciteit om te switchen tussen jouw verschillende taken.  
• Je spreekt en schrijft minstens vloeiend Nederlands en je kan minstens goed geschreven 

Nederlands en Frans begrijpen. Frans kunnen schrijven is een pluspunt.  
• Kennis en ervaring met mede-eigendommen en afrekeningen van gemeenschappelijke 

lasten is een groot pluspunt 
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• Je kan zelfstandig werken en dit in binnendienst, in tandem met de buitendienst (Property 
Managers) die je soms slechts 1 keer per week ziet. 

• Je hebt verantwoordelijkheidszin en je denkt klantgericht (zowel interne klanten als externe 
klanten). 

• Het hebben van een rijbewijs is voor deze functie niet noodzakelijk. 
• Forum Estates heeft een no-nonsense aanpak en die verwachten we ook van jou. 
• In principe dient de Property Administrator te beschikken over een Bachelor diploma (bij 

voorkeur vastgoed, bouwkunde…) of gelijkwaardig door ervaring. Nog belangrijker dan het 
diploma is echter de goesting om de job goed te doen! 

 
AANBOD 

Naast een  afwisselende en boeiende job met ruime verantwoordelijkheden, kan je rekenen op een 
aantrekkelijk salarispakket, aangevuld met maaltijdcheques. 

Je werkt in een 40-urenstelsel, waardoor je kan rekenen op extra betaalde verlofdagen (ADV). Je 
werkt in principe voltijds, doch een 4/5de stelsel is bespreekbaar. In principe zijn de werkuren vast, 
maar er kan in overleg bijvoorbeeld wat vroeger begonnen worden om ’s avonds vroeger thuis te 
zijn.  

Het is bij Forum Estates de gewoonte om samen te lunchen rond 12 uur, dit in de aangename 
lunchfaciliteiten (gedeeld met andere bedrijven).  

De functie van Property Administrator is een binnendienstfunctie. Dus je werkt van op kantoor. 
Forum Estates verhuisde in november 2020 naar een aangenaam nieuwbouwkantoor aan The Loop 
(nabij de IKEA) in 9051 Gent, goed bereikbaar vanaf de E40 en de R4. De locatie is erg goed 
bereikbaar per auto (er is ook eigen parking, deels overdekt) en per fiets (overdekte fietsparking). 
Vanuit het kantoor heb je overigens een fantastisch zicht op Gent. 

Per fiets naar Gent-Sint-Pieters is het slechts een paar minuten, dit dankzij de fietssnelweg die 
grenst aan ons kantoor. Ondanks dat de tram en bus stopt aan de IKEA is de bereikbaarheid per 
tram en bus ietsje minder, tenzij in combinatie met de plooifiets. Er is overigens een 
douchemogelijkheid in het gebouw. 

Je komt terecht in een 10-jaar jong, dynamisch en ambitieus bedrijf in volle expansie. Je maakt deel 
uit van een team met twee Property Managers en een Asset & Legal Manager. Zij zullen zorgen 
voor een uitstekende opleiding en begeleiding. 

De functie van Property Administrator is een stabiele functie die organisch mee evolueert, dus als 
je niet wilt doorgroeien naar een andere functie, dan is dat absoluut geen probleem. Door het 
groeiparcours van Forum Estates zal de functie van Property Administrator altijd interessant en 
uitdagend blijven (o.a. implementatie van nieuwe technieken etc.). Op termijn is er eventueel 
mogelijkheid om door te groeien tot Property Manager of een hybride functie Property 
Administrator & Property Manager (o.a. in functie van de groei van de portefeuille en jouw 
capaciteiten). 

Kom jij ons team versterken? Wij ontvangen met plezier jouw cv en motivatiebrief via onze CFO 
elke.krols@forum-estates.be   

Of kan je niet wachten of heb je vragen ? Bel dan naar Willem, onze Asset & Legal Manager op het 
nummer +32 (0)491 617 028 of mail naar willem.demonie@forum-estates.be  
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