Keizerstraat 24-26,
3417 EB Montfoort

Senior Werkvoorbereider Nieuwbouw
Een ervaren Werkvoorbereider met verantwoordelijkheidsgevoel

Vacaturenummer: 1053

Vacature:
Als Senior Werkvoorbereider Nieuwbouw werk je aan fraaie nieuwbouwprojecten in Amsterdam.
Het is jouw verantwoordelijkheid dat elk project tot in de puntjes wordt voorbereid. Samen met de
Projectleiding regel je dat het juiste personeel, materieel en materiaal op het juiste moment voor
handen is. Je houdt contact met de betrokken partijen zoals opdrachtgevers, onder- en
nevenaannemers en adviseurs. Ook geef je leiding aan het team van Werkvoorbereiders.
Daarnaast heb je de volgende verantwoordelijkheden:

regelen van de juiste informatie voor een succesvol project;
het aansturen en coördineren van betrokken partijen;
controleren van het tekenwerk en de berekeningen.

Functieprofiel:
Als ervaren Werkvoorbereider Nieuwbouw zie jij een uitdaging in het oplossen van problemen en
het stroomlijnen van het bouwproces. Op basis van jouw ruime bouwtechnische kennis en
ervaring neem je weloverwogen beslissingen die je goed kunt onderbouwen. Je bent analytisch
sterk en kunt verbanden leggen, waardoor jij de consequenties van je beslissingen goed kunt
overzien. Bovendien beschik je over:

een hbo-opleiding in Bouwkundige richting;
ervaring met LEAN werken, BIM en Solibri;
uitmuntende organisatievaardigheden;
kan ook als zzp'er worden ingevuld.

Bedrijfsprofiel:
Onze opdrachtgever is een bedrijf dat actief is in de bouw, ontwikkeling en renovatie van de
woning- en utiliteitsbouw. Zij gaat complexe bouwprojecten aan in stedelijke gebieden. Hierbij
worden de BIM- en LEAN-methodieken toegepast om tot een hoog niveau van vakmanschap te
komen. Daarnaast wordt de logistiek op een moderne en vooruitstrevende wijze onder de loep
genomen.

Geboden:
een vaste 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:
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
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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
Piet Middelbrink via +31 (6) 15053396.
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