Keizerstraat 24-26,
3417 EB Montfoort

Senior Werkvoorbereider Utiliteitsbouw
Ervaren werkvoorbereider die graag zijn kennis deelt

Vacaturenummer: 1056

Vacature:
Wil jij, als Senior Werkvoorbereider, jouw bijdrage leveren bij het realiseren van bouwprojecten
binnen de utiliteitsbouw? Ga dan als Senior Werkvoorbereider aan de slag bij onze opdrachtgever.
Onze opdrachtgever is momenteel op zoek naar een ervaren Werkvoorbereider voor
utiliteitsbouwprojecten in Amsterdam en omgeving.
Als Senior Werkvoorbereider ben je het gehele bouwproces betrokken. In het voortraject
ondersteun je de inkoopafdeling. Tijdens de uitvoeringsfase voorzie jij het project van personeel,
materieel en materiaal. Een goede bouwplaatsinrichting is essentieel om het project goed te laten
verlopen. Daarnaast zorg jij ervoor dat alles op tijd en tegen minimale kosten uitgevoerd wordt en
onderhoud je contact met alle stakeholders, waaronder leveranciers en onderaannemers.

Functieprofiel:
Wij zoeken voor de vacature Senior Werkvoorbereider Utiliteitsbouw een kandidaat met:

hbo werk- en denkniveau
ruime ervaring binnen de Woning- en Utiliteitsbouw in een soortgelijke functie;
kennis van BIM is een pre;
kennis van de bestaande wet- en regelgeving;
communicatie vaardigheden;
verantwoordelijkheidsgevoel.

Bedrijfsprofiel:
Onze opdrachtgever is een bouwbedrijf dat zich richt op het realiseren van vooraanstaande
gebouwen. Zij onderscheidt zich door haar kritische blik en deskundigheid. Het personeel weet
van aanpakken en stelt hoge eisen aan het geleverde werk.
Verder hecht dit bouwbedrijf veel waarde aan het kennisniveau van haar personeel. Werken bij dit
bedrijf betekent dat je jezelf continu mag uitdagen en de kans krijgt om jezelf verder te
ontwikkelen.

Geboden:
Wij bieden een uitdagende baan aan met een marktconform salaris en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden. Je komt te werken in een dynamisch en sterk team waar collegialiteit
centraal staat.

Reageren:
Ben jij geïnteresseerd in bovenstaande functie en herken jij jezelf hierin? Solliciteer dan direct!
Wij sturen je zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging en geven je inzicht in de eventuele
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vervolgstappen.
Seven Oaks bv
Keizerstraat 24-26
3417 EB MONTFOORT (U)
T +31 (0)85 760 78 60
Heb je een vraag over deze vacature of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Piet
Middelbrink via +31 (0)6 15 05 33 96.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Keizerstraat 24-26,
3417 EB Montfoort
T 085-7607860
E info@sevenoaks.eu
I www.sevenoaks.eu

