
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WIE WE ZIJN 
Kubiek Ruimtelijke Plannen is een onafhankelijk, betrokken en dynamisch adviesbureau op 
het gebied van Ruimtelijke Ordening. Wij adviseren bedrijven en particulieren in zowel 
landelijk als stedelijk gebied bij de verwezenlijking van hun ruimtelijke plannen of het 
oplossen van mogelijke ruimtelijke problemen. Ook werken wij binnen gemeenten aan de 
beoordeling van ruimtelijke plannen en het opstellen van RO-producten.  
 
WAT WE DOEN 
Onze dienstverlening betreft het leveren van advies aan de voorkant van projecten en 
vervolgens het begeleiden van het totale ruimtelijke plan tot en met vergunningverlening voor 
realisatie. Kubiekproducten zijn onder andere: integraal ruimtelijk, juridisch en financieel 
advies, bestemmingsplannen, stedenbouwkundige plannen, ruimtelijke onderbouwingen, 
principeverzoeken, planschadeadviezen en adviezen in beroeps- en bezwaarprocedures.  

 

WIE WE ZOEKEN 

Wie ben je? 

Een commerciële medewerker met de volgende opleiding en competenties: 

• HBO/MBO+ niveau. 

• Brede ervaring met sales, acquisitie en klantenbinding.  

• Vaardigheid om offertes te schrijven. 

• Klantgerichte instelling en aantoonbare commerciële competenties. 

• Je houdt van pionieren, afspraken maken en opdrachten binnenhalen. 

• Je bent goed in staat om resultaten te monitoren. 

• Je houdt van het bewandelen van nieuwe wegen en levert hiervoor actief ideeën aan.  

• Door goed contact met je collega’s ontwikkel je een duidelijk beeld van het kubiekwerk. 



 

 

 

Wat doe je? 

• Je verzorgt de koude, lauwe en warme acquisitie met opdrachtgevers. Vaak telefonisch. 

• Je schrijft offertes.  

• Je maakt flyers, brochures en uitnodigende brieven. 

• Je doet de voorbereiding van beurzen, presentaties en trainingen. 

 

Hoe werk je? 

• Je hebt oog voor kansen en kan de deskundigheid van Kubiek goed uitleggen aan 

opdrachtgevers.  

• Je hebt een aanstekelijk enthousiasme. 

• Je houdt van aanpakken en het nakomen van afspraken. 

• Je werkt verzorgd met duidelijke overzichten.  

• Je bouwt samen met je collega’s aan het kubieknetwerk van opdrachtgevers. 

 

AANBOD 

Ons aanbod bestaat uit: 

• Een mooie werkplek in een fraai kantoor in Veenendaal.  

• Een uitdagende functie met kans om te groeien in een dynamisch bedrijf.  

• Een veelzijdigheid aan werkzaamheden. Volop mogelijkheden voor aansluiting met 

persoonlijke interesses.  

• Ruimte voor opleiding en ontwikkeling. 

• Een fijn en ambitieus team.  

• Een part-time contract voor een 20 tot 24-urige werkweek voor een goed passend 

salaris. 

• Een bedrijfscultuur met belangrijke waarden als; persoonlijke kracht en ontwikkeling, oog 

voor elkaar en een collegiale positieve werksfeer. Extraatjes zijn de jaarlijkse 

(buitenlandse) teamdag(en), de  verzorgde informele maandlunch met collega’s en het 

jaarlijkse diner met partners.  

 

Voor informatie over deze functie kun je contact opnemen met Rex den Heijer: 0318 – 50 56 

37. Graag ontvangen wij je CV met motivatie. Mail deze naar rex@kubiek.nu t.a.v. Rex den 

Heijer.  

Meer info: WWW.KUBIEK.NU 

 


