Vacature Werkvoorbereider
Vakgebied: Bouwkunde
Locatie: Rotterdam
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: HBO
Werkervaring: 1-3 jaar
Nummer: 1526011

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Deze opdrachtgever is een ambitieus bouwbedrijf dat veel waarde hecht aan klantwaarde. Ook is het één van de
meest financieel gezonde familie-bouwbedrijven van Nederland.
Zij houden zich bezig met Woningbouw en Utiliteitsbouw, daarnaast doen zij ook Renovatie & Onderhoud projecten.
Het creëren van plekken waar mensen willen zijn, wordt waargemaakt door de betrokkenheid en bevlogenheid van de
zo’n 300 medewerkers. Je wordt ondergedompeld in een inspirerende omgeving waar innovatie een onderdeel is van
je dagelijkse werk.
Functieomschrijving
Je vervult een belangrijke functie binnen het realisatieteam waarbij je voornamelijk alles samenbrengt; van ideeën van
de klant tot werktekeningen van de architect. Vanaf de start van elk uitdagend project werk je mee aan een passend
ontwerp. Je houdt je bezig met de inkoop en bijbehorende administratie, voert controles uit en zorgt voor een strakke
planning. Dankzij jou zijn alle spullen op het juiste moment op de juiste plek. Voor een perfecte oplevering zorg je er
natuurlijk ook voor dat de kwaliteitsnormen worden nageleefd.

Functie-eisen
Hbo Bouwkunde, Bouwtechnische Bedrijfskunde of een soortgelijke opleiding
2 jaar werkervaring in utiliteitsprojecten en aantoonbare ervaring als werkvoorbereider
Technisch en bouwkundig inzicht; je leest eenvoudig bouwtekeningen en ziet de bouwplaats voor je
Analytische vaardigheden, resultaatgerichtheid, een verbindend vermogen en een oplossingsgerichte houding
Aanbod
Een meer dan goed salaris met mooie arbeidsvoorwaarden volgens de cao Bouwnijverheid op basis van jouw
ervaring en ambities tussen de €2700,- en €4500,Een jaarcontract met de intentie tot een vast contract
Volop ontwikkelingsmogelijkheden die jouw ambities ten goede komen
Bij binnenkomst krijg je een uitgebreid introductieprogramma van twee maanden, waarin je alle afdelingen en
collega's leert kennen

Mitchell Spier
Sr. Adviseur Bouw
m.spier@eminentgroep.nl
06 - 48 60 79 80
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