Vacature Werkvoorbereider
Vakgebied: Bouwkunde
Locatie: VLAARDINGEN
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 3-5 jaar
Nummer: 1525883

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Dit bedrijf is met circa 50 medewerkers een middelgrote aannemer. Ze hebben meerdere expertises waarbij zij zich
richten op de zakelijke markt. Van schadeherstel, een 24 uur service tot transformatie, onderhoud, renovatie &
verbouw. Nieuwbouw wordt ook gedaan. Veelal is dat in de utiliteitsbouw. Hier en daar komt ook de nieuwbouw van
een luxe villa verbouw. Dit komt omdat er goede relaties zijn aangegaan met concullega's. Relaties opbouwen is
kenmerkend voor dit bedrijf. In de 100 jaar dat ze bestaan, wordt er altijd gewerkt met vaste partijen. Zo hopen zij
altijd de kwaliteit te garanderen waar zij zich hard voor werken. Gezien de vele vertakkingen binnen het bedrijf zijn er
verschillende mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Wil je meer weten? Bel ons gerust.
Functieomschrijving
Als Werkvoorbereider ben jij verantwoordelijk voor de gehele werkvoorbereiding van verschillende verbouwingen in
de zakelijke markt en utiliteitsbouw. De grootte van de projecten verschillen. Dit kan een verbouwing zijn van een
afdeling op kantoor of een complete verbouwing van een groot pand. Dit doe je samen met een vast team in
samenwerking met een projectleider waarbij jij zelf onderaannemers en collega's aanstuurt. Inkoop, het controleren
van tekeningen en het opstellen van planningen behoren ook tot jouw takenpakket. Geen zorgen, want je zit niet alleen
maar op kantoor. Je komt ook buiten om contacten met collega's en klanten te onderhouden.
Functie-eisen
Voor deze functie kom je in aanmerking als je beschikt over het volgende:
Vanaf 2 jaar ervaring in een gelijkwaardige functie
Afgeronde opleiding Bouwkunde
Je bent in staat om zelfstandig te werken
Je bent leergierig en vindt het leuk om betrokken bij een organisatie te zijn
Aanbod
Wij bieden jou het volgende:
Een salaris van €3.250,- en €4.200,- bruto o.b.v. 40 uur per maand
Een vastcontract na een periode van detachering
De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen binnen een bedrijf met verschillende expertises
Werken in een gezellig en hecht team

Mitchell Spier
Sr. Adviseur Bouw

m.spier@eminentgroep.nl
06 - 48 60 79 80
Nu Solliciteren
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