Vlassak Aannemingsmaatschappij B.V. is momenteel op zoek naar een

Kopersbegeleider
voor 32 uur per week M/V
Als Kopersbegeleider ben je het eerste aanspreekpunt voor kopers en daarmee het
visitekaartje van ons bouwbedrijf. Met een persoonlijk gesprek inventariseert en
coördineert de kopersbegeleider de specifieke wensen van kopers. Vervolgens wordt er
een offerte opgesteld van het meer- en minderwerk, worden de aanpassingen verwerkt
in de bouwtekeningen en wordt de meterkastlijst opgesteld. Daarnaast verzorgt de
kopersbegeleider de correspondentie richting de kopers en woont de kopersbegeleider
speciale bijeenkomsten voor de kopers bij, zoals kijkdagen en kopersavonden.
Taken en verantwoordelijkheden:
• Aanspreekpunt voor kopers vanaf ondertekening koop-/aannemingsovereenkomst
tot aan de oplevering;
• Communicatie met kopers over diverse nieuwbouw woning gerelateerde vragen
en meer- en minderwerk, inclusief het opstellen van offertes;
• Opstellen van meer- minderwerk gerichte verkoopinformatie;
• Het zelfstandig calculeren van kleine bouwkundige wijzigingen;
• Communicatie met leveranciers (o.a. keuken en sanitair), makelaars en
onderaannemers over vragen van kopers met betrekking tot meer- en
minderwerk;
• Inrichten en actueel houden van de kopersadministratie in Bouw Works;
• Initiëren van verbeteringen en vernieuwingen op het gebied van interne
processen;
• Proactief leveren van commerciële input ten behoeve van het proces omtrent
kopersbegeleiding.
Functie eisen:
• Een afgeronde opleiding op MBO-/HBO niveau, bijvoorbeeld Bouwkunde of
Makelaardij. Werkervaring in een soortgelijke functie of makelaardij is een pre;
• Je beschikt over goede communicatieve en commerciële vaardigheden en
daarnaast ben je klantgericht, creatief en representatief.
Wij bieden:
• Een uitdagende functie binnen een groeiend familiebedrijf met een informele
bedrijfscultuur waar betrokkenheid en collegialiteit erg belangrijk is;
• Je krijgt veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid;
• Een prima salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden (Bouw & Infra cao) in relatie
tot opleiding en ervaring;
• Mogelijkheden tot het volgen van cursussen en trainingen.
Solliciteren op de functie van Kopersbegeleider?
Heb je interesse in deze functie, dan kun je jouw sollicitatie voorzien van motivatie en CV
sturen naar vacature@vlassak.nl.
Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de
heer Leon Bijsmans (Bedrijfsleider) of Ruth Omri (HR Adviseur) via het telefoonnummer
0495-491229. Voor meer informatie over onze verschillende werkmaatschappijen kun je
een kijkje nemen op onze website www.vlassak.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

