Vacature
Dyls Construct te Leuven is zowel projectontwikkelaar als aannemer.
Hoofdzakelijk zijn wij actief in de luxe appartementsbouw maar ook
studentenkamers als investeringsprojecten komen bij ons aan bod. Dyls
Construct is een snel groeiend bedrijf met familiaal karakter. Om deze groei op
te vangen zijn wij dringend op zoek naar een :

KLANTENBEGELEIDER M/V
Functie
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een interieurarchitect-klantenbegeleider ter ondersteuning
van diverse projecten. Als klantenbegeleider ben je het gezicht van de ontwikkelaar en sta je de klanten bij
gedurende het volledige bouwproces van A tot Z.
•
•
•
•
•

Je analyseert de noden van de klant en bepaalt samen de indeling van het appartement, maakt een
voorstel voor de inplanting van de technische installaties en staat bij in het proces van de
afwerkingskeuzes.
Je staat hierbij nauw in contact met de architecten, aannemers, leveranciers, studiebureaus en
natuurlijk de projectleider van het gebouw.
Naast het opmaken en aanpassen van de plannen sta je ook in voor het opmaken van verrekeningen en
zorg je voor een door de klant goedgekeurd dossier ter uitvoering voor de projectleider.
Ter plaatse controleer je de plannen en materiaalkeuze van de klant of deze goed geïnterpreteerd werden
en bewaak je de kwaliteit van de werken in samenspraak met de projectleiding.
Hiernaast onderhoud je een goede relatie met de klanten door hen te informeren over de stand van zaken
en antwoord te bieden op hun vragen bij het hele bouwtraject.

Profiel
• Je hebt een diploma architectuur, bouw of binnenhuisarchitectuur of hebt een gelijkaardige ervaring.
• Je beschikt over een technische bagage en hebt inzicht in de gebruikte technieken van een modern
gebouw.
• Ervaring bij een architectenbureau, aannemer of studiebureau zijn een pluspunt.
• Je spreekt zeer goed Nederlands; kennis van Frans en Engels zijn een pluspunt.
• Je bent een vooruitdenkend persoon in dossieropvolging.
• Je hebt een zeer goede kennis van AutoCAD en het office-pakket.
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Aanbod
Wij bieden een zeer boeiende en gevarieerde functie aan in een dynamisch en snelgroeiend familiebedrijf met
een aantrekkelijk salarispakket in overeenstemming met je ervaring. Bij Dyls is een open communicatie mogelijk
en heerst er een collegiale sfeer. Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap.

Contact
Dyls Construct
Naamsestraat 37
3000 Leuven
Email: hr@dyls.be

