Keizerstraat 24-26,
3417 EB Montfoort

Werkvoorbereider
Ervaren Werkvoorbereider met moderne inzichten en kennis

Vacaturenummer: 1294

Vacature:
Jij bent, als Werkvoorbereider Bouw, werkzaam in de regio Noord-Holland. Als Werkvoorbereider
Bouw heb je de volgende werkzaamheden:

je verzorgt zelfstandig de volledige werkvoorbereiding van de projecten;
je coördineert, plant, bewaakt en denkt vooruit, zodat een project goed, op tijd en tegen
minimale kosten wordt uitgevoerd;
je voorziet de projecten van personeel-, materieel- en materiaalvoorziening. Dit doe je in
samenwerking met de projectleiding;
je onderhoudt in- en externe contacten betreffende de voorbereiding van diverse projecten;
je hebt veelvuldig contact met opdrachtgevers, onder- en nevenaannemers en adviseurs.
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de coördinatie hiervan;
je zorgt voor tijdige beschikbaarheid van informatie en middelen om hoogstaande
projecten te kunnen realiseren;
je controleert het vervaardigde tekenwerk en berekeningen;
je stelt planningen en afroepschema's op en het houdt deze planningen bij;
je houdt meer-/minderwerk in de gaten en factureert dit tijdig;
je coacht andere (junior) werkvoorbereiders;
je rapporteert aan de projectleider.

Functieprofiel:
De Werkvoorbereider Bouw die wij zoeken voor deze vacature:

beschikt over minimaal een HBO-opleiding Bouwkunde. WO is een pre;
heeft ervaring met LEAN en BIM;
heeft kennis van modelcheckers als Solibri., Navisworks of Tekla BIMsight;
heeft gedegen kennis over de bestaande wet- en regelgeving;
weet prioriteiten te stellen.

Bedrijfsprofiel:
Bij onze opdrachtgever werken allemaal bouwers die van aanpakken weten. Ze zijn vooral sterk in
bouw en projectontwikkeling op het gebied van wonen, werken en recreëren. Het bedrijf, dat meer
dan honderd jaar bestaat, is vertegenwoordigd in heel Nederland. Elke vestiging staat in direct
contact met de omgeving en volgt de ontwikkelingen. Met de opdrachtgever wordt intensief
overleg gevoerd om een duurzaam bouwplan te maken. Vanuit een ondernemende houding wordt
na analyse realistisch en vernieuwend gebouwd.

Geboden:
Wij bieden jou uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een laptop en
smartphone van de zaak.
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