Keizerstraat 24-26,
3417 EB Montfoort

Werkvoorbereider Woningbouw
Een doelgerichte coördinator in de woningbouw

Vacaturenummer: 1062

Vacature:
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging als Werkvoorbereider in de bouw? Dan is deze
vacature iets voor jou. Voor een betrokken en deskundig bouwbedrijf in de regio Utrecht en
Gelderland zoeken we een Werkvoorbereider voor mooie woningbouwprojecten. Als
Werkvoorbereider Woningbouw coördineer jij het project zo dat het kwalitatief uitstekend, op tijd
en tegen minimale kosten uitgevoerd kan worden. Je overlegt met allerlei betrokken partijen om
alles goed af te stemmen. Ook zorg je dat het juiste materiaal, materieel en personeel voorhanden
is op het project. Jouw werkzaamheden bestaan uit:

zorgen voor beschikbaarheid van informatie en middelen;
het controleren van het tekenwerk en de berekeningen;
offertes van leveranciers en onderaannemers aanvragen en beoordelen;
planningen en afroepschema's opstellen en bijhouden;
het registreren en factureren van meer- en minderwerk.

Functieprofiel:
Wij zoeken een Werkvoorbereider Woningbouw die minimaal een mbo opleiding Bouwkunde
heeft, aangevuld met enkele jaren werkervaring als Werkvoorbereider in de woningbouw. Verder
is het belangrijk dat je:

kennis hebt van AutoCad en BIM;
graag in (kleine) teams samenwerkt;
flexibel bent, maar structureel werkt;
communicatief en sociaal vaardig bent;
goed kunt organiseren en plannen.

Bedrijfsprofiel:
Onze opdrachtgever kent een lange bestaanshistorie als veelzijdige bouwonderneming. De
werkzaamheden bij dit familiebedrijf variëren van woningbouw en utiliteitsbouw tot grootschalig
onderhoud en renovatie. Deze betrokken organisatie besteedt veel aandacht aan duurzame
innovaties en intelligente bouwoplossingen, om projecten op topkwaliteit te realiseren. Een
prettige en duurzame ervaring voor de eindgebruiker staat hierbij centraal.

Geboden:
werken binnen een gezonde bedrijfscultuur met korte organisatielijnen en gedreven
collega's;
een bedrijf met een teamgeest, er samen voor gaan;
veel afwisseling door grote diversiteit aan projecten en opdrachtgevers;
goede beloning en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden;
een auto van de zaak, laptop, smartphone en winstdelingsregeling;
uitgebreide opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.

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 24/7 contact op met
Richard Hol via +31 (6) 22242707.
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