Keizerstraat 24-26,
3417 EB Montfoort

Junior Werkvoorbereider Bouw
De topper van de opleiding en enkele jaren werkervaring!

Vacaturenummer: 736

Vacature:
De Junior Werkvoorbereider Bouw die Seven Oaks zoekt, heeft goede kennis van het
productieproces. De Junior Werkvoorbereider heeft bij deze opdrachtgever betrekking op het
volledige proces: van aanvang tot oplevering.
De taken en verantwoordelijkheden van de Junior Werkvoorbereider Bouw bestaan uit:

het verzorgen van de volledige werkvoorbereiding van de projecten;
het coördineren, plannen, bewaken en vooruit denken, zodat het project goed, op tijd en
tegen minimale kosten wordt uitgevoerd;
het project voorzien van personeel-, materieel- en materiaal (in samenwerking met de
projectleiding);
het voeren van gesprekken met de opdrachtgever om te achterhalen wat de
werkinstructies zijn;
het controleren van het vervaardigde tekenwerk en berekeningen;
het opstellen en bijhouden van planning/afroepschema's;
het bijhouden van het meer-/minderwerk en het tijdig factureren hiervan.

Functieprofiel:
De Junior Werkvoorbereider Bouw die wij zoeken:

beschikt over minimaal een HTS opleiding Bouwkunde, bij voorkeur TU;
heeft slechts enkele jaren werkervaring;
heeft aantoonbare ervaring met LEAN in de Bouw en 3D BIM building engineering;
kennis van modelcheckers als Solibri, Navisworks en Tekla BIMsight;
kennis van Revit is een pre;
gedegen kennis over de bestaande wet- en regelgeving.

Bedrijfsprofiel:

Geboden:
een aanstelling binnen een toonaangevend bedrijf;
een zeer uitdagende en afwisselende functie, door grote diversiteit aan projecten en
opdrachtgevers;
goede beloning in verband met de relevantie van de functie;
goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een laptop en een mobiele telefoon.

Reageren:
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Solliciteer dan direct via onze website. Wij sturen je zo
spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging en geven je inzicht in de eventuele vervolgstappen.

T 085-7607860
E info@sevenoaks.eu
I www.sevenoaks.eu

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 Richard
Hol via +31 (0)6 22 24 27 07.
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