
 
    Woningadviseur / Kopersbegeleider   

32 tot 40 uur per week     2 november 2018 

 
HBB Groep ontwikkelt en realiseert met betrokkenheid, creativiteit en professionaliteit bijzondere 
bouwprojecten. Wij zijn een platte, flexibele én enthousiaste organisatie, die volledig is toegesneden 
op ontwikkelen en bouwen in de 21e eeuw in voornamelijk in de Randstad - regio groot Amsterdam.  
HBB Groep realiseert projecten in de rol die hun opdrachtgevers wensen; variërend van de rol van 
hoofdaannemer tot partner in een bouwteam, ketenintegratie of design & build. HBB Groep levert 
geen gebouwen, zij levert nieuwe stukjes leef- en werkomgeving. Ze kijkt meer naar 'Hoe voelt het om 
hier te wonen?' 'Wat past wel in deze omgeving, dorp of stad en wat juist niet?' 'Hoe leven de 
omwonenden hier?'. HBB Groep investeert in duurzame relaties met hun partners en opdrachtgevers. 
Naast samenwerking met overheden, onderwijsorganisaties, woningcorporaties, beleggers en 
ontwikkel- en bouwpartners zet de HBB Groep actief in op deelname aan ontwerp prijsvragen, 
aanbestedingen en bouwteams.  
 
Over de functie: 
 
Als Woningadviseur heb je een zeer zelfstandige, commerciële functie. Je bent verantwoordelijk voor 
het woningadvies aan kopers van verschillende nieuwbouwprojecten waarbij jij ons gezicht en 
aanspreekpunt bent naar de kopers. Je functioneert als verbinding tussen kopers, verkoop, 
projectleiding, onderaannemers en uitvoering. Je inventariseert de woonwensen van de koper, 
adviseert hen en zorgt ervoor dat de woonwensen (het meer- of minderwerk) op een juiste manier 
technisch worden uitgewerkt. Wij vinden het belangrijk dat de kopers optimaal geïnformeerd en 
geadviseerd worden op het gebied van de mogelijke woonwensen. Niet alleen een servicegerichte, 
klantvriendelijke houding is hierbij belangrijk, maar ook goede communicatieve en sociale 
vaardigheden. 
 
Wat verwachten wij van jou? 
Wij verwachten van onze Woningadviseur (voorheen Kopersbegeleider) dat je: 

- Samen met de ontwikkelaar woonwensentraject voorbereidt; het opstellen van o.a. het 
woonwensenboek. Je adviseert, begeleidt, bedenkt en stelt de woonwensen in overleg samen 
en werkt deze uit. (ook buiten de standaard Woonwensenlijst).  

- In overleg showrooms selecteert, inclusief de volledige coördinatie en het vastlegging van de 
gemaakte afspraken met hen en indien nodig de coördinatie van de inrichting van 
modelwoningen.  

- Zelfstandig advies- en inventarisatiegesprekken voert met optanten en kopers en de 
besproken woonwensen accuraat uitwerkt op de woonwensenplattegrond (Autocad), offerte 
uitbrengt en opdrachtbevestigingen opstelt naar kopers en onderaannemers. 

- De wijzigingen goed communiceert aan de uitvoering. 
- De financiële afwikkeling van koperswijzigingen naar kopers en onderaannemers goed 

vastlegt. 
- De opleveringen coördineert in overleg met de projectleiding en uitvoering. 
- Goed bent, zowel schriftelijk als verbaal, in het informeren, communiceren, begeleiden van 

kopers van projecten in algemene zin (kopers nieuwsbrieven, opleverlijsten, email, telefoon 
face-to-face gesprekken e.d.).  

- Open-huisdagen op de bouwplaats organiseert t.b.v. verkochte en opgeleverde woningen en 
modelwoningen. 

 
Past dit bij jou? 

- MBO-HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur richting Bouwkunde. 
- Minimaal 2 jaar relevante werkervaring en goede technisch bouwkundige kennis. 
- Je kunt goed overweg met Autocad; kennis van Bouwworks is een pre. 
- Goede beheersing van Nederlands in woord en geschrift.  
- Commercieel én communicatief sterk, met goede onderhandelingsvaardigheden. 
- Je werkt gestructureerd en kunt overzicht houden bij complexe projecten.  
- Je weet goed te relativeren, hebt een gezonde dosis humor en voelt je betrokken en 

verantwoordelijk voor jouw taken.  
 
Herken jij jezelf in deze vacature? Stuur jouw motivatie met CV naar HR@hbbgroep.nl. 
Heb je vragen? Bel naar HR; Miranda Oosdijk 023-206 2318. 
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