Vacature Senior Werkvoorbereider Renovatie
Vakgebied: Bouwkunde
Locatie: Rotterdam
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: HBO
Werkervaring: 5-10 jaar
Nummer: 1633984

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Deze innoverende bouwer heeft een ambitieuze cultuur en er werken veel nieuwsgierige mensen. Er heerst een "wij"
gevoel en dat zorgt voor een fijne werksfeer. Ze werken constant aan verbeteringen en willen de beste in de bouw zijn.
Daarom hebben zij de specialisten in huis en werken ze volgens de nieuwste technieken en methoden.
Altijd voorruit is hun ambitie. Niet alleen voor hun projecten en hun werkwijzen, maar ook voor het personeel.
Ontwikkeling is een enorm belangrijk voor deze organisatie. De mensen die hier werken, bouwen aan hun carrière en
de organisatie werkt hier maar al te graag aan mee. Als jij enthousiast en ambitieus bent, dan heb je bij dit bedrijf het
eerste vinkje gescoord.
Zij houden zich bezig met woningbouw en utiliteitsbouw. Daarnaast doen zij ook renovatie & onderhoud projecten. Er
werken op dit moment ongeveer 300 enthousiaste mensen. Door het aantrekken van de markt is er op dit moment een
gezonde groei in het personeelsbestand. Verder heerst er een informele sfeer en staan de deuren altijd open voor een
gesprek.
Functieomschrijving
Als Senior Werkvoorbereider ben jij verantwoordelijk voor de volledige werkvoorbereiding van één of meerdere
utiliteitsprojecten. Veelal zijn deze projecten in regio Zuid-Holland.
Aan jou als Senior Werkvoorbereider de taak om de wensen van de klant te vertalen naar een zo duidelijk mogelijke
werkinstructie. Daarnaast coördineer je de werkvoorbereiding, zorg je voor de planning, bewaak je kosten, stem je af
met diverse partijen waaronder de leveranciers, constructeur en overige. Je signaleert meer- en minderwerk en zorgt
dat de bouw krijgt wat het nodig heeft. Natuurlijk niet alleen, maar samen met het team. Dit bestaat uit junior
werkvoorbereiders, projectleiders en uitvoerders. Wil je meer weten? Vraag ons dan om meer informatie!
Functie-eisen
Het is belangrijk dat jij goed kan communiceren omdat dit een groot gedeelte is in jouw takenpakket. Daarnaast wordt
waarde gehecht aan jou als teamplayer. Verder vragen wij het liefst:
Een HBO diploma Bouwkunde of een soortgelijke opleiding
Circa 5 jaar ervaring met ervaring in de utiliteitsprojecten
Interesse in de renovatie
Passie voor het overdragen van kennis, bijvoorbeeld aan junioren (dit is een pré)
Aanbod
Deze baan brengt mooie voorwaarden met zich mee:
Startsalaris van €3.600,- tot €5.200,- bruto o.b.v. jouw ervaring
Een auto, laptop, mobiele telefoon, onkostenvergoeding
Maar liefst 40 vrije dagen! Daarvan kun je er 20 zelf invullen qua planning o.b.v. 40-uur
Mogelijkheid om thuis te werken (graag zien we je wel 2 dagen op kantoor)
Diverse ontwikkelingsmogelijkheden
Een uitgebreid introductieprogramma

Mitchell Spier
Vestigingsmanager
m.spier@eminentgroep.nl
06 - 48 60 79 80
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