Vacature Werkvoorbereider
Vakgebied: Bouwkunde
Locatie: Utrecht
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 3-5 jaar
Nummer: 1525782

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Dit bouwbedrijf werkt in opdracht van particuliere opdrachtgevers. Zij richten zich daarbij op de (ver)bouw van het luxe
woonsegment. Dat maakt dat elk project anders en speciaal is! Ook is het iets waar jij trots op kunt zijn; geen villa is
hetzelfde dankzij jouw bijdrage. Binnen dit bedrijf staat het behalen van resultaat voorop. Dat doe je niet alleen, maar
samen met een team van tien collega’s. Samen vieren jullie de successen tijdens de borrels en met mooi weer BBQ’s!
Daarnaast krijg jij een sparringspartner en volop mogelijkheden om je te ontwikkelen. Daar word jij toch ook warm
van?!
Functieomschrijving
Samen met de projectleider ben je in deze functie verantwoordelijk voor het efficiënt plannen en voorbereiden van
diverse bouwprojecten en stuur je co-makers en leveranciers aan. Iedere opdracht en opdrachtgever is uniek, de
werkzaamheden verschillen dan ook per project. Dit betekent voor jou dat jij de opdrachtgever kent en goed kunt
anticiperen. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:
Opstellen, aanvragen en vergelijken van offertes
Opstellen van materiaallijsten en bestellen van materialen en bouwproducten
Ook stel je de werkplanning en werkopdrachten op en bewaak je een realistische werkplanning per project
Controleren van facturen en materiaalbonnen
Vervaardigen van werktekeningen, controleren en beoordelen van divers tekenwerk (waaronder maatvoering,
detail- en bestektekeningen)
In deze functie werk je samen met diverse collega’s; zo stem je zaken af met de projectleider, uitvoerder en
andere belanghebbenden
Functie-eisen
MBO+ / HBO werk- en denkniveau
Relevante bouwkundige opleiding afgerond
Aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie
Je vindt het leuk om te werken voor (particuliere) klanten uit de regio
Je bent assertief en neemt het voortouw om werkzaamheden zelfstandig op te pakken
Affiniteit met of ervaring in het luxe woonsegment is een pre
Vaardigheid in het gebruik van tekenprogramma’s zoals Revit en Autocad is een pre
Aanbod
Wij van Eminent gaan ons best voor jou doen zodat jij:
Marktconform salaris krijgt
Kan werken in een gezellig bedrijf
De ruimte krijgt om jezelf te blijven ontwikkelen
Laptop en mobiele telefoon van de opdrachtgever
Na de detacheringsperiode een vast dienstverband krijgt bij de opdrachtgever
Een spanningspartner hebt
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