Vacature Werkvoorbereider
Vakgebied: Bouwkunde
Locatie: Heino
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 1-3 jaar
Nummer: 1526061

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Onze opdrachtgever is een allround bouwbedrijf in de regio Salland. Een mooie organisatie die zich richt op de
zakelijke en maatschappelijke markt. Het is van oudsher een familiebedrijf wat is terug te vinden in de manier van
werken en samenwerken. Het is een platte organisatie met korte lijnen waar open, eerlijke en heldere communicatie
hoog in het vaandel staat.
De ca. 30 werknemers werken hier met veel plezier, wat ervoor zorgt dat het personeelsverloop laag is en de loyaliteit
hoog. Er worden volop doorgroeimogelijkheden geboden indien je die ambitie hebt.
De medewerkers komen uit de directe omgeving, maar ook de werken zijn voornamelijk in de omgeving wat zorgt voor
een goede werk-privé balans.
Functieomschrijving
Als werkvoorbereider ben je een belangrijk onderdeel in de organisatie. Je bereid werkzaamheden voor, controleert
en past indien nodig de aangeleverde tekeningen aan in Autocad en/of Revit en stemt samen met de projectleider af
wat en waar er ingekocht moet worden. Daarnaast heb je contact met onderaannemers en krijg je de mogelijkheid om
regelmatig een kijkje te nemen bij de projecten waar je aan werkt. Zelf initiatief wordt hierin ook erg gewaardeerd.
Het teamgevoel en het werk samen doen is hier erg belangrijk, dus kom jij om in je werk? Dan word je van alle kanten
geholpen en andersom wordt het natuurlijk ook erg gewaardeerd dat je een keer bijspringt op een andere afdeling
indien nodig.
Heb jij een pro-actieve houding, sta je stevig in je schoenen en wil je werken bij een toonaangevende organisatie in de
regio? Reageer dan snel.
Functie-eisen
- Afgeronde MBO+ of HBO opleiding richting Bouwkunde;
- Bij voorkeur enkele jaren relevante werkervaring;
- Pro-actieve en flexibele houding;
- Je kunt zowel goed zelfstandig als in teamverband werken.
Aanbod
- Een uitstekend salaris passend bij je opleiding en ervaring;
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform UTA-CAO;
- Een zelfstandige en afwisselende functie;
- Verschillende opleidings- en doorgroeimogelijkheden.

Stan Rolink
Adviseur Bouw

s.rolink@eminentgroep.nl
06 - 41 61 66 95
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