Keizerstraat 24-26,
3417 EB Montfoort

Werkvoorbereider Nazorg
Een Werkvoorbereider met planning in zijn DNA

Vacaturenummer: 872

Vacature:
De Werkvoorbereider Nazorg richt zich op het meer/minder werk van de opgeleverde woningen.
De Werkvoorbereider Nazorg is verder verantwoordelijk voor:

zelf opnemen van de klussen bij de bewoners zelf
de coördinatie, planning, bewaking en anticipatie, waardoor een klus tijdig en efficiënt
wordt uitgevoerd;
het personeel voorzien van materieel en materiaal op de klussen;
het onderhouden van interne en externe contacten voor de voorbereiding van diverse
klussen;
de samenwerking met opdrachtgevers, onder- en nevenaannemers.
Daarnaast omvat het takenpakket van de Werkvoorbereider Nazorg:

Je houdt het meer/minderwerk in de gaten en factureert dit tijdig;
het tijdig beschikbaar stellen van informatie en middelen om projecten te kunnen
realiseren;
het opstellen van planningsschema's en het bijhouden hiervan;
Je vraagt offertes aan bij leveranciers en onderaannemers en beoordeelt deze offertes.

Functieprofiel:
De Werkvoorbereider Servicebouw die wij zoeken:

beschikt over minimaal een afgeronde mbo opleiding Bouwkunde;
heeft minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie;
heeft kennis over de huidige wet- en regelgeving;
kan calculaties maken (is een pre);
is communicatief vaardig.

Bedrijfsprofiel:
Onze opdrachtgever is een grote bouworganisatie, actief in de nieuwbouw, transformatie en
beperkt grootschalige renovatie en onderhoud. Zij realiseert in de Randstad woningen, kantoren,
bedrijfsruimten en winkelcentra voor particulieren, bedrijven en institutionele beleggers. Het bedrijf
voert haar kernactiviteiten uit, waarbij zij bewust omgaat met duurzaamheid en de omgeving.

Geboden:
een zeer dynamische en afwisselende werkomgeving;
ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden;
goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Reageren:

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

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
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.
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