Keizerstraat 24-26,
3417 EB Montfoort

Werkvoorbereider Groot Onderhoud &
Renovatie
Werkvoorbereider met de nodige ervaring en kennis

Vacaturenummer: 989

Vacature:
Ben jij op zoek naar een nieuwe baan als Werkvoorbereider? Wij hebben momenteel een vacature
waarin wij op zoek zijn naar een Werkvoorbereider die zich gaat richten op grote onderhouds- en
renovatieprojecten (van 1 tot 5 mln.) in de regio's Gelderland en Utrecht. Jij zorgt ervoor dat het
project correct volgens planning en tegen minimale kosten verloopt.
Als Werkvoorbereider Groot Onderhoud en Renovatie heb jij de volgende taken en
verantwoordelijkheden:

je verzorgt zelfstandig de volledige werkvoorbereiding van de projecten;
je verzorgt het personeel en materieel op de projecten;
je registreert meer- en minderwerk op de bouwplaats;
je controleert het teken- en rekenwerk;
je stelt planningen en schema's op en houdt deze bij;
je onderhoudt in- en externe contacten betreffende de werkvoorbereiding;

Functieprofiel:
Wij zoeken voor deze vacature een werkvoorbereider die enkele jaren werkervaring heeft en toe is
aan een nieuwe uitdaging. Het is belangrijk dat je een afgeronde mbo bouwkunde opleiding hebt
en daarnaast over kennis beschikt van MS office, IBISTRAD en AutoCad. Daarnaast is het een
belangrijk dat je:

VOL-VCA gecertificeerd bent;
beschikt over een rijbewijs;
ervaring hebt met calculeren (is een pre);
leergierig bent;
zelfstandig en in teamverband kan functioneren;
beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.

Bedrijfsprofiel:
Ruim honderd jaar geleden begon dit bedrijf als schildersbedrijf. Inmiddels is het bedrijf
uitgegroeid tot een organisatie die gespecialiseerd is in vastgoed onderhouds- en
renovatieprojecten. Zij werkt nauw samen met overheden, woningbouwcorporaties,
vastgoedbeleggers en particulieren.

Geboden:
Wij bieden jou een uitdagende baan aan bij een dynamische organisatie met uitstekende primaire
en secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast krijg jij hier de mogelijkheid om jezelf verder te
ontwikkelen en opleidingen te volgen.
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