Word jij onze nieuwe werkvoorbereider?
Ben jij toe aan een (nieuwe) uitdaging? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Je bent een echte spin in het web. Je bent onderdeel van het uitvoeringsteam waarbij je
alle lijnen uitzet, deze in de gaten houdt en bijstuurt waar nodig. Jij weet dit alles op de
juiste manier te coördineren. Jij krijgt er energie van om een project van A tot Z goed
voor te bereiden zodat de uitvoering buiten moeiteloos van de grond komt.
Hoe ziet de functie eruit?
Als werkvoorbereider zorg jij voor een optimaal bouwproces. Je sluit contracten af met
onderaannemers en leveranciers en zorgt ervoor dat alle materialen op tijd op de
bouwplaats zijn. Daarnaast signaleer je tijdig knelpunten en acteer je hier proactief op,
controleer je (bouw)tekeningen en pas je deze aan waar nodig.
Over jou
Jij houdt van dynamiek in het werk. Afwisseling en snel schakelen gaat jou daarom ook
goed af. Jouw kracht ligt in het plannen en organiseren. Je weet de juiste prioriteiten te
stellen, houdt deadlines in de gaten en grijpt in wanneer dit nodig is. Met jouw oog voor
details ontgaat je niets. Doordat je de juiste kennis hebt over de branche specifieke
materialen en methoden en goed op de hoogte bent van de wettelijke bouwregelgeving,
kan je makkelijk zelfstandig beslissingen maken. Hierbij houd je iedere betrokkenen
goed op de hoogte van de stand van zaken. Kortom: jij zorgt ervoor dat het werk
vlekkeloos doorloopt.
Over ons
Wij richten ons op het ontwikkelen, uitvoeren, beheren en onderhouden van
bouwprojecten op het gebied van wonen, zorg, werken, recreëren en industrie. Van
grootschalige utiliteit en projecten met een multifunctioneel karakter tot de particuliere
klant voor nieuwbouw, verbouw, restauratie of onderhoud.
Ontwikkelen en bouwen dat kunnen meerdere bedrijven. Maar de manier waarop wij het
doen maakt ons succesvol. Als familiebedrijf bouwen wij al 75 jaar vol enthousiasme aan
uitdagende projecten. En hier zijn wij trots op. Eenmaal binnen zul je merken dat
werkplezier, commitment en trots zijn op wat we samen met elkaar doen verbindende
factoren zijn.
Word jij hier enthousiast van?
Dan horen we graag meer over jou! Stuur ons een mail met de link naar jouw LinkedIn
profiel (of je cv) en laat ons weten waarom jij denkt een goede match te zijn. Dit kan
naar werkenbij@vannorel.nl We lezen bijvoorbeeld graag meer over wie je bent, wat je
talenten zijn, aan welke mooie projecten je hebt gewerkt en waarom jij denkt dat wij
een goede match zijn met elkaar. Heb je nog vragen? Ted van ‘t Erve beantwoord deze
graag. Je kan hem bereiken via 0578 615 311 of werkenbij@vannorel.nl.

