
Functiebeschrijving  
Zelfstandig bouwadviseur STiDO modulair bouwen (www.stido.be)  

Plaats in de organisatie 

Afdelingen: verkoop en customer service  

Direct leidinggevende: bestuurders STiDO 

Doel van de functie 

STiDO heeft een toonaangevende positie bereikt op de markt van de modulaire en compacte  

nieuwbouw, de mobiele bijgebouwen en de zorgwoningen. De bouwadviseur staat in voor 

het omzetten van de vele leads naar deals. Hij/zij begeleidt de klant in de volledige 

salesfunnel van deal tot oplevering. 

Context van de functie 

STiDO genereert vele duizenden leads per jaar en dit via diverse kanalen. De zelfstandig 

bouwadviseur behandelt de “warme” leads die worden verzameld via brochure downloads 

en ingevulde contactformulieren op de website. De bouwadviseur zorgt voor de omzet van 

leads naar deals in de verschillende domeinen waarin STiDO actief is en dit zowel voor 

verhuur als verkoop. Hij/zij vormt het vaste en enige aanspreekpunt van de klant gedurende 

hele traject, inclusief de naservice. 

De bouwadviseur werkt in nauw overleg met de beide bestuurders van STiDO en geeft 

rekenschap van de geleverde inspanningen.  

Hoofdtaken 

▪ Telefonische contactname met de aangeleverde leads (contactformulieren en 

brochure downloads) binnen een termijn van 48u en de haalbaarheid afstemmen in 

functie van het beschikbare budget.  

▪ Ontvangen van prospecten op de site in Asse voor een bezoek aan de productie en 
een toelichting geven van het modulair bouwproces. Indien de vraag reeds 
voldoende concreet is, maakt de bouwadviseur in nauw overleg met de klant een 
gedetailleerd voorontwerp en plan, met inbegrip van maatvoering, indeling, 
opdeling, materiaalkeuze, afwerkingsgraad, EPB, buitenschrijnwerk, sanitair, keuken, 
energie, …  

▪ Ter plaatse gaan bij de prospect om foto’s te nemen en opmetingen te doen 
indien nodig.  

▪ Opmaken van een gedetailleerde offerte bij akkoord met het voorontwerp op basis 
van de concrete wensen m.b.t. grootte, afwerking en de te gebruiken 
bouwmaterialen. 

http://www.stido.be/


▪ Mee ontwikkelen van een netwerk van bouwprofessionals en architecten om ons 

product te verbeteren en de klant te servicen.  

▪ Initiatief nemen voor de organisatie van een startvergadering bij het doorgeven van 
een verkocht project aan de studiedienst van STiDO op basis van een gedetailleerde 
checklist.   

▪ Informeren van de klant over de exacte timings van productie en levering, 
ondersteund met beeldmateriaal over de voortgang in de productie.  

▪ Expectation management van de klant.  

▪ Begeleiden van de klant in de verschillende milestones in het klantentraject 
(voorontwerp, studietraject, budgetbeheer, vergunningsfase, productiefase, 
plaatsing en definitieve oplevering, naservice).  

Soft skills 

Betrouwbaar - Communicatief - Sociaal - Flexibel - Klantgericht - Loyaal - Organisatorisch 
sterk - Overtuigend - Resultaatgericht - Teamplayer 

Hard skills 

Perfect tweetalig NL/FR – design en ontwerp – ervaring in de bouwsector   

 

 


