
Samen een mooi gebouw neerzetten voor de toekomst, een gebouw om trots op te zijn. Een gebouw waar 
je lekker kunt wonen, gefocust kunt leren en werken, relax kan ontspannen of juist actief kunt sporten. 
Vanuit ons kantoor in Nieuwkoop werken wij daar aan, samen met onze (bouw)partners. Door verrassende 
ideeën, klantgericht én ‘out of the box’ te denken, ontwikkelen en bouwen wij al jarenlang vooruitstrevend 
en blijven betrokken bij de wereld om ons heen. 

Bekijk onze website www.vinkbouw.nl eens zodat je de diversiteit zelf kunt zien.

Ben jij onze nieuwe  
Klantbegeleider?

Profiel
• HBO werk- en denkniveau
• Ervaring in soort gelijke functie, klantbegeleiding 

bij een bouwer of werkzaam in een showroom.  
• Ervaring met autocad
• Accuraat, zelfstandig 
• Gedreven/flexibele instelling als teamspeler
• Communicatief vaardig

Wij bieden jou 
De waardering voor onze mensen komt natuurlijk ook 
tot uitdrukking in onze arbeidsvoorwaarden, die voor 
een belangrijk deel afgestemd kunnen worden op 
jouw persoonlijke wensen. Wij bieden:
• een job van 32-40 uur per week
• een uitdagende en veelzijdige functie in een 

energieke en samenwerkingsgerichte omgeving 
• volop opleidingsmogelijkheden om te 

verdiepen of te verbreden
• salariëring afhankelijk van jouw kennis en 

ervaring

Werken bij Vink Bouw is werken in een platte 
organisatie met een ongedwongen sfeer, waar 
iedereen elkaar helpt. Bij Vink Bouw krijg je ruimte, 
verantwoordelijkheden en faciliteren we “lekker 
werken”. Vingerwijzen kennen we niet, continu 
verbeteren wel. Je krijgt hiervoor de nodige 
begeleiding, coaching en training/opleiding. 

Wie zoeken wij?

Wij zijn op zoek naar een klantbegeleider voor
32-40 uur per week  met minimaal 1 jaar relevante 
werkervaring om het  klantteam te versterken.

Als klantbegeleider ben jij het aanspreekpunt richting 
de klant vanaf het moment van aankoop tot de 
oplevering van de woning. Hiermee kan jij in je rol, 
samen met andere Vink Bouwers, impact maken op 
mensen. Jij bouwt mee aan de magische klantbeleving!

De wensen van de klant worden door jou vertaald 
richting het projectteam en de uitvoering. Jij bent 
aanwezig op informatieavonden, kijkdagen en maakt 
van de bouwtaal, begrijpbare taal voor de klant. Van een 
huis een thuis maken, dat doen de klantbegeleiders bij 
Vink Bouw. Samen zijn jullie op reis en maken keuzes 
voor hun nieuwe thuis. 

Een nieuwbouwhuis biedt mogelijkheid tot dromen, 
creativiteit en vrijheid. Jij werkt binnen een inspirerende 
omgeving, zodat je deze inspiratie ook mee kan geven 
aan de klanten.  Dat jij interesse hebt in interieurs is 
dan ook een pré als klantbegeleider. 

Binnen Vink Bouw krijg je veel zelfstandigheid om 
samen met Vink Bouwers aan je eigen projecten te 
werken.

Solliciteren? 
Ben jij degene die we zoeken voor deze functie? Solliciteer dan door je CV en motivatie te mailen naar 
Patrick Immerzeel. Heb je vragen of wil je meer informatie over de functie? Neem contact op via 
pi@vinkbouw.nl 


