
KLANTADVISEUR FRONTOFFICE (m/v)
Ter versterking van ons team zoeken wij een

ORGANISATIE
Wij zijn een familiebedrijf dat al ruim 40 jaar succesvol actief is als projectontwikkelaar 
én als aannemer. Onze omzet bedraagt circa 70 mio. Wij ontwikkelen en realiseren 
bijzondere nieuwbouwprojecten in de regio Midden- en Zuidwest-Nederland. 
Dit doen we vanuit eigen posities en in opdracht van derden. Hierbij is onze visie 
samen meerwaarde creëren voor onze klanten. Betrouwbaarheid, loyaliteit en samen 
de schouders er onder zetten, zijn de kernwaarden die het familiebedrijf bepalen. 
Met circa 100 medewerkers kennen wij een ‘platte’ structuur’. Dit zorgt voor korte 
lijnen, snelle opvolging en volle focus op onze klanten en onze projecten. Naar de 
toekomst toe blijven wij vernieuwen en willen wij de organisatie in kwaliteit laten 
groeien. Wij hechten veel waarde aan het goed invullen van de klantreis en werken 
constant aan het verbeteren van de klantprocessen. 

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als klantadviseur frontoffice ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van de 
(potentiële) kopers vanaf het opstellen van het keuzetraject samen met de kopers 
tot aan de oplevering van de woning, zodat alles naar wens van de klant uitgevoerd 
wordt. Je bent het aanspreekpunt voor de klant. Bovendien werk je nauw samen met 
de klantadviseur backoffice, makelaars, (senior) werkvoorbereiders en de coördinator 
woningservice. Je legt verantwoording af aan de verkoop- en communicatiemanager. 

BELANGRIJKSTE WERKZAAMHEDEN
• Proactief bijdragen aan het projectteam, waaronder bij het (kick-off) 

projectteamoverleg en de projectevaluatie.
• Plannen, voeren en uitwerken van kopers- en optantengesprekken in ons 

inspiratiecentrum.
• Opstellen van koop-/aannemingsovereenkomsten met koperskeuzeopties en 

ondertekenen met de kopers. 
• Aanspreekpunt voor de kopers en kopers op de hoogte houden middels 

verschillende communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven.
• Organiseren van evenementen ten behoeve van de kopers, zoals 

kopersinformatiebijeenkomsten en koperskijkdagen.
• Voor het eigen project verwerken van de gemaakte koperskeuzen in het 

kopersdossier en intekenen en overdragen aan werkvoorbereiding. 

LEES VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA
N.B.: Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld



DE ROL VAN DE PROJECTMANAGER VRAAGT OM
• Een commerciële drive met focus op verkoopresultaten en klanttevredenheid.
• Een creatieve oplossingsgerichte houding.
• Uitstekende communicatieve vaardigheden: je kunt goed luisteren, doorvragen en 

adviseren.
• Een goede presentatie en durven spreken in het openbaar.
• Accuratesse en ervoor zorgen dat verkoopdossiers volledig en correct zijn.
• Technisch inzicht zodat je de klantwensen kunt vertalen naar de technische uitvoering.
• Kennis en werkervaring op HBO-niveau in de richting van bijvoorbeeld bouwkunde of 

vastgoed en makelaardij en minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie.
• Uitstekende ervaring met MS Officeprogramma’s. Kennis van Autocad en Navision is 

een pré.
• Rijbewijs B.

HET AANBOD
• Een mooie uitdagende functie voor bijvoorbeeld een kopersbegeleider of makelaar met 

affiniteit voor bouwtechniek en/of interieurontwerp.
• Dienstverband en arbeidsvoorwaarden bespreekbaar en passend bij ervaring en 

kwaliteiten.

MEER INFORMATIE EN SOLLICITEREN?

Neem voor vragen over deze functie contact op met Roxanne van Kempen (verkoop- en 
communicatiemanager) via 06 - 53 17 04 83. Wij nodigen je uit om een helder overzicht van 
relevante werkervaring en een beknopte motivatie te sturen naar werken@gebroedersblokland.nl. 


