Verenigingszaken Limburg (0,5 fte)

Adviseur Dienstverlening Buitendienst (1 fte)
Ben jij de ondernemende en verbindende schakel die communicatief zeer vaardig is, die
graag in contact is met ondernemers over voordelen van het lidmaatschap van Bouwend
Nederland en hen hierover adviseert? Dan is Bouwend Nederland op zoek naar jou!
Op ons kantoor in Zoetermeer staan we als afdeling Bedrijfsvoering en Dienstverlening
voor de taak om het dienstverleningspakket van Bouwend Nederland dichter bij de leden
te brengen. We bieden onder meer een brede adviespraktijk, die voor veel leden een
belangrijke reden is voor het lidmaatschap. Voor deze praktijk zijn we op zoek naar een:

Adviseur Dienstverlening Buitendienst
Functie-inhoud
In de functie Adviseur Dienstverlening zorg je voor uitbreiding van het gebruik van het
totale pakket aan Dienstverlening van Bouwend Nederland. In hoofdzaak bestaat dit uit
Financiële Ledenvoordelen, Bouwend Nederland Academy en juridische dienstverlening
Doel hiervan is de binding van leden met de vereniging te versterken en de
tevredenheid van leden te vergroten.
Je bent hét aanspreekpunt voor de leden waar het gaat om individueel advies over de
voordelen van het lidmaatschap, met de nadruk op Ledenvoordelen en trainingen van de
Bouwend Nederland Academy. Je bezoekt onze leden, analyseert hun behoefte en
vertaalt deze naar passende vormen van dienstverlening. Je initieert (in-company)
trainingen, genereert leads voor onze ledenvoordeelpartners en bewaakt de correcte
opvolging ervan. Daarnaast bouw je actief aan je netwerk met de verschillende
(leden)groepen binnen Bouwend Nederland om onze dienstverlening te promoten en
hierover voorlichting te geven door middel van presentaties bij ledenbijeenkomsten.

Profiel
Je hebt HBO werk- en denkniveau met minimaal 2-3 jaar ervaring in een soortgelijke
functie. Je hebt ervaring in een beroep waarin het onderhouden van relaties essentieel is
voor succes. Affiniteit met ondernemerschap, ervaring met (bouw)verzekeringen en
kennis van de bouw zijn een pré. Ook leg je gemakkelijk contact en bouw je een band
op met ondernemers. Signalen uit de achterban weet je te interpreteren en te vertalen
naar passende acties.
Je bent:
• Enthousiast, bevlogen en doet je werk met plezier en overtuiging;
• Flexibel, collegiaal en initiatiefrijk;
• Proactief, communicatief sterk en je kunt informatie overbrengen, zowel individueel als
aan groepen;
• Een professional die gestructureerd, targetgericht en zelfstandig werkt;
• Een geboren adviseur die representatief is en dienstverlenend is ingesteld.

Salaris
Bouwend Nederland biedt jou een marktconform salaris tussen de €3.538,- en €4.422,- op
fulltime basis. Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een leaseauto, de
mogelijkheid gebruik te maken van een individueel keuzebudget, een eigentijdse
pensioenregeling, 35 verlofdagen en een eindejaarsuitkering van 5%. Tevens biedt
Bouwend Nederland je gestructureerde aandacht voor jouw persoonlijke en vakinhoudelijke
ontwikkeling.

Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Roeland Contzé,
manager Ledenvoordelen: 06-51 58 45 02.
Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan je motivatie met CV voor 22 februari
naar s.ammann@bouwendnederland.nl ter attentie van Sven Ammann, Recruiter.

Bouwend Nederland is het gezicht van de bouw en infra. Met
100 enthousiaste professionals in Zoetermeer en in de regio
werken we aan een vitale en vooruitstrevende bouwsector.
Samenwerken, passie & plezier, professionaliteit en
klantgerichtheid zijn hierbij onze leidraad.

