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CC experts zoekt een 
 SCHATTER-EXPERT 

 

Waarderingsvraagstukken, landmeetkundige opmetingen en strategisch advies: dat is de focus van het 

studiebureau CC experts na 20 jaar ervaring in vastgoed. Dagelijks nemen particulieren, ondernemingen en 

overheden cruciale beslissingen over vastgoed. Wij ondersteunen hen met neutraal, objectief en kwalitatief 

advies. Als resultaat faciliteren wij hen in het verwerven, realiseren en beheren van land, gebouwen en 

infrastructuur. Omdat vastgoedbeslissingen vaak gepaard gaan met grote mijlpalen, zetten we maximaal in op 

discretie, vertrouwen, ontzorgen en een vlotte vooruitgang van de zaken. 

Na een interne opleiding maak je zelfstandig vastgoedwaarderingen op van residentieel vastgoed, gronden, 

kantoren, winkelvastgoed, semi-industrieel vastgoed, logistiek vastgoed... Op verzoek van onze klanten worden 

de vastgoedwaarderingen uitgevoerd voor diverse doelstellingen zoals aankoop, verkoop, financiering, aangifte 

van de nalatenschap, accounting, jurisprudentie,… 

• Bij Claeyssens & Couckuyt experts wordt hard gewerkt, maar even hard plezier gemaakt. 

• We houden van kwalitatief werken en gaan voluit voor uiterst tevreden klanten. 

• Ons team bestaat uit gemotiveerde medewerkers. 

• Wij houden van een open bedrijfscultuur waarin medewerkers kunnen groeien en zichzelf zijn. 

• Je bereidt schattingsverslagen voor en je ontwikkelt uw kennis op het gebied van de waardebepaling 

van vastgoed. 

• Na een groeitraject maak je zelfstandig schattingen op van residentieel en commercieel vastgoed en 

verleen je mee continuïteit aan de groei van de business unit. 

• Je biedt ondersteuning aan diverse expertise- en adviesopdrachten en na het doorlopen van een 

groeitraject begeleid je nieuwe medewerkers in het kantoor. 

• Je investeert in de uitbreiding van uw netwerk. 

• Je volgt de trends en evoluties van de vastgoedmarkt op. 

• Je neemt een expertenrol op in het team (bv. residentieel vastgoed, kantorenmarkt, winkelvastgoed, 

zakelijke rechten, agrarisch vastgoed,…). 
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• Je genoot een opleiding in de economie, rechten, vastgoed, bouw of architectuur. 

• Je weet op een correcte manier om te gaan met vertrouwelijke informatie. 

• Je respecteert de deontologische en ethische voorschriften. 

• Je bent leergierig. 

• Je bent vlot met cijfers. 

• Je bent flexibel in het vastleggen van afspreken met het cliënteel en de bedrijfspartners. Afspraken met 

het cliënteel na 17u schrikt u niet af. 

• Je kan zelfstandig werken. 

• Je kan planmatig, ordelijk en nauwkeurig werken. 

• Je bent kritisch over elke opdracht die wordt opgeleverd. 

• Je beschikt over een rijbewijs B. 

• Een tewerkstelling te Sint-Martens-Latem met actieradius de Vlaamse Ruit. 

• Je geniet een intensief onboardingsprogramma met een coach die zich ontfermt over jou.  

• De mogelijkheid om van thuis uit te werken en zelfstandig uw planning en agenda te beheren. 

• Je komt terecht in een organisatie met aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de 

medewerkers. 

• Je krijgt interne en externe opleiding inzake vastgoedrecht, ruimtelijke ordening, vastgoedfiscaliteit,… 

om uw expertenrol te faciliteren. 

• Voor deze functie is een aantrekkelijk verloningspakket voorzien. 

1. Online solliciteren 

• Je stuurt een mailtje met je cv en motivatiebrief naar info@ccexperts.be. 

2. Persoonlijk gesprek 

• Ontmoet de bedrijfsleiding voor een persoonlijk gesprek. Mogelijks zal u dit waardevolle 

inzichten opleveren voor de rest van uw carrière. 

3. Maak kennis met CC experts 

• Wordt een halve dag ondergedompeld in onze ‘Great Place to Work’ en ervaar onze 

bedrijfswaarden en -cultuur. Maak kennis met het team, de kantoren en het werk. 

4. We are a match! 

• Hebben we er samen goesting in, dan maken we graag een contractvoorstel op. 
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