Vacature Werkvoorbereider
Vakgebied: Bouwkunde
Locatie: Gouda
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 1-3 jaar
Nummer: 1525562

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Dit familiebedrijf heeft verschillende expertises; Calamiteiten en 24-uur service, Schadeherstel, Transformatie,
Onderhoud, Nieuwbouw en Renovatie & Verbouw. Dit bedrijf staat bekend om zijn veelzijdigheid in de dienstverlening.
Van het herstellen van een klemmende deur tot aan het bouwen van grote utiliteitsgebouwen. De platte organisatie
heeft korte lijnen en een echte Rotterdamse mentaliteit. Er zijn ongeveer 50 vaste medewerkers in dienst. Elke
vrijdagmiddag wordt er gezamenlijk geluncht en geborreld. Ze hebben een personeelsvereniging, dus er wordt genoeg
tijd besteed aan teambuilding en gezelligheid! Twee keer per jaar mag iedereen - met partner – inspannen en
ontspannen tijdens de uitjes; de laatste keer zijn ze gaan blow karten en barbecueën op het strand. Kenmerkend van
het team zijn de lange dienstverbanden. Niet voor niets blijven de medewerkers lange tijd naar tevredenheid
werkzaam bij dit bedrijf. Het persoonlijke aspect maakt het verschil.
Functieomschrijving
Als werkvoorbereider ben je vanaf het begin van het project betrokken, waarbij je nauw samenwerkt met de
projectleider. De functie is erg afwisselend doordat de projecten erg variëren in grootte en soorten. Daarnaast wordt
de afdeling Verbouw uitgebouwd en heb je duidelijk je eigen taken. Het is bijvoorbeeld erg belangrijk om goed
betrokken te zijn bij de projecten. Je gaat regelmatig naar buiten om de kwaliteit te controleren. Ook het klantcontact
is een groot onderdeel van de functie. Er wordt veel samengewerkt met vaste relaties, maar ook hierbij is ruimte om dit
uit te bouwen. Ben jij degene die de voorbereiding van verbouwingen in perfecte banen kan leiden? Dan is deze job
echt iets voor jou!
Functie-eisen
Een afgeronde opleiding Bouwkunde
2 jaar relevante werkervaring in de bouw
Organisatorisch vermogen, innovatief meedenkend en nauwkeurig in je werk
Goede communicatieve vaardigheden
Aanbod
Een meer dan goed salaris met mooie arbeidsvoorwaarden volgens de cao Bouwnijverheid; afhankelijk van
jouw ervaring en ambities van €2.800,- tot €3.800,- bruto op basis van 40 uur
Een jaarcontract met de intentie tot een vast contract
Auto van de zaak
Volop ontwikkelingsmogelijkheden die jouw ambities ten goede komen
Een grote mate van vrijheid en zelfstandigheid

Romana Madhar

Adviseur Bouw
r.madhar@eminentgroep.nl
06 - 18 89 79 08
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