Ervaren werkvoorbereider
Wat ga je doen
Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor de plantechnische, logistieke en bouwtechnische
werkvoorbereiding van één onze mooie, uitdagende, spraakmakende projecten.
Je controleert de contractstukken en werktekeningen, draagt zorg voor de planning en bewaakt
deze en zorgt voor een tijdige en adequate uitwerking van effectieve, gedetailleerde werkmethoden
(bouwplaats inrichting, inzet materieel/materialen/personeel). Je coördineert de bouwpartners ten
aanzien van inhoud, planning en voortgangsafstemming, zorgt voor projectplannen en draagt bij
aan de bewaking van voortgang en kosten. Daarnaast voer je werkbesprekingen met de
opdrachtgever en bouwpartners.

Wat is je positie
De rol van de werkvoorbereider is belangrijk in het voortraject. Vroeg meedenken in het proces
betekent dat je met jouw kritische blik mede vorm geeft aan het project. Je werkt altijd in
teamverband waarbij je binnen jouw rol als werkvoorbereider veel verantwoordelijkheid krijgt.

Wie ben jij
- Vernieuwend, energiek en proactief
- Iemand die inzicht heeft in processen
- Niet alleen maar techneut, maar hebt naast die goede technische basis ook de vaardigheden om
de techniek over te brengen binnen je projectteam
- HBO bouwkundig opgeleid
- Zelfstandig werkvoorbereider in de utiliteitsbouw door ongeveer 10 jaar ervaring in dit vak
- Geïnteresseerd in LEAN, BREEAM, BIM en Design & Build en laat dit ook zien

Wat bieden wij jou
- Een nuchtere aanpak en korte lijnen binnen een gedegen familiebedrijf
- Een bedrijf met een duidelijke visie op de toekomst
- Een bedrijf dat zich continu wil ontwikkelen en jou kansen geeft jezelf ook te blijven ontwikkelen
- Vrijheid en zelfstandigheid
- Leuke collega’s die houden van hun vak en een informele werksfeer
- Een hechte club die streeft naar een duurzame relatie
- Mooie, uitdagende en spraakmakende projecten
- Een marktconform salaris
- Een auto van de zaak zodat je zorgeloos overal kunt komen

Interesse in deze functie? Stuur dan je CV naar Eef van der Linden, manager HRM, via e-mail naar
e.van.der.linden@hvbbouw.nl.

