
Werkvoorbereider (m/v)
Wij breiden ons team graag uit met een ervaren

WAT GA JE DOEN
Je zorgt voor een planmatig verloop van alle voorbereidende werkzaamheden voor 
onze projecten in de woning- en appartementenbouw. Uiteraard houd je rekening met 
tijdslimieten, budgetten en technische specificaties. Je zorgt ervoor dat materieel, 
goederen en diensten worden gewaarborgd en de uitvoering optimaal wordt 
ondersteund. Kortom je verzorgt tijdige en adequate informatievoorziening naar alle 
interne en externe betrokkenen.

WAT WORDEN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN
• Voorbereidingswerkzaamheden voor de uitvoering van het bouwproject
• Inkopen van materialen en onderaannemers
• Opstellen en bewaken van (detail)planningen
• Technische controle (productie)tekeningen
• Bewaken budget en meer- en minderwerk ten opzichte van contractafspraken
• Onderhouden van contacten met opdrachtgevers, 
       leveranciers en onderaannemers

BEN JIJ IEMAND DIE
• Bouwtechnisch inzicht heeft en kan je een goede vertaling maken van de 
       tekeningen en instructies naar de benodigde materialen en onderaannemers.
• Organisatorisch sterk is, dus weet je de werkzaamheden goed te organiseren 
       en te plannen, zodanig dat alle partijen tijdig worden geïnformeerd.
• Alle werkzaamheden overziet en een vertaling kan maken van de planning 
       naar de uitvoering.
• Duidelijk en kort en bondig communiceert, waarbij je misverstanden voorkomt.
• Ook in staat is om goede relaties op te bouwen en om verschillende belangen 
       bij elkaar te brengen.
• Onderhandeling bekwaam is en dus in staat om te onderhandelen om tot 
       een goede overeenkomst met partijen (onderaannemers/leveranciers) te komen.
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HEB JE VERDER
• MBO/HBO Bouwkunde werk- en denkniveau
• Minimaal 3 jaar werkervaring vooral in de woningbouw in een soortgelijke functie
• Goede kennis van materialen en verschillende werkmethoden
• Goede beheersing van Bricscad (Autocad), het MS Office pakket en 
       eventueel Navision
• Kennis van Asta powerproject, Solibri en Kyp
• Een certificaat VOL VCA (of bereid dit te halen)

En als je dan ook nog ervaring hebt met LEA®N en BIM dan ben jij onze 
ideale kandidaat!

WAT BIEDEN WIJ
• Werkplezier
• Continuïteit/zekerheid door een goedgevulde orderportefeuille
• Digitale werkomgeving
• Goede arbeidsvoorwaarden, waaronder een leaseauto
• Veel opleidingsmogelijkheden
• Flexibele werktijden
• Een fijne werkomgeving in een modern kantoor met de mogelijkheid om 
       deels thuis te werken

MEER INFORMATIE EN SOLLICITEREN?

Voor meer informatie bel Francien van der Groen, P&O Adviseur, tel. 06-57410851.
Weet je genoeg stuur dan jouw sollicitatie naar werken@gebroedersblokland.nl.


