Vacature Werkvoorbereider
Vakgebied: Bouwkunde
Locatie: Oss
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: HBO
Werkervaring: 1-3 jaar
Nummer: 1482177

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Een bouwbedrijf dat woningbouw voor particulieren van A tot Z realiseert. De klant wordt volledig ontzorgt, van
ontwerpfase tot en met de oplevering. Dit doen zij in een vast team van circa 40 personen. Dit bedrijf heeft vrijwel alles
in eigen beheer, van materiaalopslag en een timmerfabriek tot en met een handjevol eigen architecten. Het is een
gezond bedrijf met een hecht team, dat graag investeert in de toekomst van medewerkers. Er hangt een losse sfeer en
dat is voelbaar. De wekelijkse vrijdagmiddagborrel draagt hier zeker aan bij.
Heb je verder nog vragen? Stel deze gerust.
Functieomschrijving
Als Werkvoorbereider verveel jij je in deze organisatie nooit. Je werkt samen in een team met vakbekwame collega's.
Samen met hen ben jij verantwoordelijk voor de gehele voorbereiding voor de bouw van particuliere woningen. Maar
hoe ziet zo'n typische dag er nou uit? De Architect is van te voren al aan de slag gegaan met het ontwerp van de
woning. De Bouwkundig Tekenaar heeft deze vertaald naar bestektekeningen. Op basis van deze tekeningen ga jij als
Werkvoorbereider hier mee aan de slag. Je berekent wat je nodig hebt aan materialen, mankracht en maakt
detailtekeningen in Revit. Je hebt veel diversiteit in het werk. Naast het bovenstaande zorg jij namelijk ook de
contacten en contracten met onderaannemers. Dit doe je natuurlijk niet alleen, want jij werkt nauw samen met
Uitvoerders en Projectleiders. Samen streef je naar het beste resultaat. En zit er weer een oplevering op? Dan mag
het glas geheven worden.
Klinkt dit als muziek in je oren? Voel je dan vrij om te solliciteren.
Functie-eisen
Om in aanmerking te komen voor deze functie gaat de voorkeur uit naar iemand die:
Kennis van Revit heeft
Makkelijk in de omgang is
Klantvriendelijk en servicegericht is
Beschikt over ambitie om zich te ontwikkelen tot Werkvoorbereider
Aanbod
Voor jouw werk krijg je het volgende:
Een uitstekend salaris
Zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Een leuk team om mee samen te werken
Een financieel gezond bedrijf
Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
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Adviseur Bouw
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