Vacature Werkvoorbereider Woningbouw
Vakgebied: Bouwkunde
Locatie: Meijel
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 1-3 jaar
Nummer: 1557519

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Voor een organisatie op het randje van Limburg en Noord-Brabant ben ik op zoek naar een Werkvoorbereider
Woningbouw. Deze organisatie ambieert de sterkst vernieuwende totaalaanbieder te zijn van functionele, mooie en
duurzame binnentoegangsoplossingen in zowel de woningbouw en utiliteitsbouw. De organisatie is gedreven door
duurzame samenwerking, gericht op het continu verbeteren in het belang van de klant. Ze hebben daarnaast veel
unieke serviceconcepten, om alle schakels in de bouwketen te ontzorgen. De organisatie streeft naar het beste
resultaat in een goede en professionele werksfeer en spreken elkaar aan op afspraken die samen gemaakt worden.
Functieomschrijving
Samen met je collega’s draag je zorg voor het op efficiënte wijze verwerken en begeleiden van klantprojecten. Hierbij
fungeer je als schakel tussen de disciplines sales, productie, montageplanning en de klant. Je bent het aanspreekpunt
voor al deze partijen gedurende de gehele looptijd van het gehele project. Je verantwoordelijkheden/taken bestaan
onder andere uit:
Je bent de schakel tussen sales en productie;
Samen met de montageplanner verantwoordelijk voor een goed verloop van het project;
Contactpersoon voor de klant;
In overleg met de klant uitwerken van specificaties naar een 100% clean order;
Terugkoppeling prijs en levertijden;
Beoordelen verkregen specificaties en verwerken van wijzigingen;
Registratie van meer- en minder werk;
Coördineren en oplossen van klachten.
Functie-eisen
Mbo werk- en denkniveau;
Enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie;
Je hebt affiniteit met de bouwwereld;
Bij voorkeur kan je bouwtekeningen, plattegronden en bestekken lezen;
Je bent administratief sterk en kan werken met ERP en Office-programma’s;
Kostenbewust en efficiënt plannen en organiseren;
Communicatief sterk en je hebt oog voor de klant.
Aanbod
Een afwisselende functie met veel eigen verantwoording;
Een goed salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
Ruime inwerkperiode;
Werken bij een modern en innovatief bedrijf;
Voldoende doorgroeimogelijkheden;
Een sparringpartner van Eminent waar je ten alle tijden op terug kunt vallen.
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