Vacature Relatiemanager
(Fulltime, standplaats Panningen)
Overhandig jij de sleutels?
'Ben jij een echte relatiemanager en heb je affiniteit met prefab bouwen en maatschappelijke impact?
Weet jij zowel bestaande als nieuwe relaties te enthousiasmeren voor onze Prefab oplossingen met
maatschappelijke impact waaronder woningen, leslokalen en badkamers en te binden aan onze
sociale organisatie? Wie weet word jij onze nieuwe relatiemanager.''
Over C3 Living en Rendiz
Bij C3 Living realiseren we huisvesting met maatschappelijke impact en produceren we halffabricaten
waaronder prefab badkamers.
C3 Living is opgericht in 2015 en onderdeel van Rendiz; organisatie met een sociaal hart. Doordat we
werken met mensen die een inhaalslag maken op de arbeidsmarkt, zagen we hoeveel behoefte er
was naar sociale huisvesting. Tevens zagen we een stijging in het aantal daklozen. Vanuit ons sociale
hart, was dit aanleiding om C3 Living op te richten.
Waardevol huisvesten
Voor die mensen dáár bouwen we voor. Én daar bouwen we mee! Want bij C3 Living wordt gebouwd
door vakmensen die samenwerken met mensen die een inhaalslag willen op de arbeidsmarkt. Vanuit
een veilige omgeving bouwen zij aan een prettige omgeving. Voor zichzelf en voor een ander. Zo wint
dus de mens, maatschappij en milieu aan waarde. We werken immers met duurzame materialen en
met lokale leveranciers.
De vraag naar tijdelijke huisvesting is enorm. Het team van C3 Living bouwt op onze opleidings- en
productielocaties in Panningen en Rotterdam. We hebben veel in eigen beheer: van sanitair tot
elektro en van timmerwerkzaamheden tot het plaatsen van kozijnen. Het team van C3 Living bestaat
uit vakmensen en mensen die een inhaalslag willen maken op de arbeidsmarkt.
Ben jij toe aan een waardevolle stap in je carrière?
Als relatiemanager bij C3 Living ben jij dé ambassadeur van onze Prefab oplossingen en bezoek je
onze bestaande en nieuwe relaties. Je weet hen te overtuigen van de toegevoegde waarde van onze
oplossingen en vergroot de bekendheid van C3 Living binnen de markt. Op deze manier stimuleer je
maatschappelijke impact door het succesvol realiseren van onder andere woningen, badkamers en
educatieruimtes.
Een aantal dagelijkse zaken op een rijtje…
Als relatiemanager C3 Living weet je relaties te binden, onderhoud je relaties en bouw je deze verder
uit.
▪ Je bent de ambassadeur van C3 Living en je hebt oog voor maatschappelijke impact
▪ Je bouwt aan een relatiekring bestaande uit zorgorganisaties, educatieorganisaties,
welzijnsorganisaties, aannemers en ontwikkelaars.
▪ Daarnaast ga je op zoek naar nieuwe afzetkanalen.
▪ Je weet relaties te overtuigen van de toegevoegde waarde van onze oplossingen en je
vergroot de bekendheid van C3 Living.
▪ Met jouw zakelijk inzicht volg je de ontwikkelingen in de markt en weet je hier op in te
spelen.

▪
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Ook ben je in staat om technische vragen van de klant te beantwoorden en verwijs je
wanneer nodig naar de technisch adviseurs.
Je zorgt voor bezoekrapportages en houdt een gedegen projectadministratie bij.
Tot slot werk je nauw samen met onze collega’s en zie je toe op de operationele opvolging
van de door jou afgesloten projecten
Uiteraard overhandig jij de sleutels aan de nieuwe bewoners!

Wat maakt jou de ideale kandidaat?
▪ Je hebt hbo werk- en denkniveau
▪ Daarnaast beschik je over uitgebreide sales-ervaring in de bouwbranche en aantoonbaar
succes in duurzaam relatiebeheer.
▪ Ook beschik je over kennis van de bouwsector, de werking van de bouwketen inclusief de
indirecte markt (o.a. voorschrijvers) en de geldende wet- en regelgeving.
▪ Je weet je weg te vinden met Microsoft Office en CRM.
▪ Je bent een echte doener. Iemand die kansen niet afwacht maar ze zelf creëert.
▪ Je hebt overtuigingskracht, doorzettingsvermogen en bent ondernemend ingesteld.
▪ Daarnaast ben je communicatief vaardig en streef je te allen tijde naar een duurzame relatie
met de klant.
▪ Je bent een echte netwerker die deuren weet te openen.
▪ Tot slot beschik je over empathisch vermogen.
Wat bieden wij?
▪ Een unieke werkplek in Panningen
▪ Flexibele werktijden en de mogelijkheid om zelf je dag in te delen
▪ Marktconform salaris
▪ Een dynamische afwisselende baan
▪ Volop ruimte voor eigen inbreng en initiatief
▪ De kans om samen met ons nieuwe ideeën te ontwikkelen!
Heb je al zin om aan de slag te gaan?!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Vivian Kersten, v.kersten@rendiz.nl.
Solliciteren kan tot 15 augustus a.s. door je motivatiebrief en cv op te sturen t.a.v. de afdeling HR
naar personeelszaken@rendiz.nl. Alle reacties van vóór deze datum worden meteen in behandeling
genomen.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

