Vacature Junior werkvoorbereider
Standplaats:
Wognum
Dienstverband: Fulltime

Junior werkvoorbereider
Wij zijn per direct op zoek naar een bouwkundig talent ter aanvulling van ons vaste team. Werken bij
Aannemingsbedrijf Wit Wognum betekent werken met prettige collega’s, een informele sfeer, professionele
werkomgeving en houden van de bouw! Bij ons gaan hard en met plezier werken hand in hand met het leveren
van kwaliteit. Jouw ijver belonen wij met prima arbeidsvoorwaarden en de mogelijkheid om je verder te
ontwikkelen als zelfstandig Senior werkvoorbereider.

Wat verwachten wij van je?
In deze functie begeleid je het gehele traject van opdracht tot oplevering aan de klant. Je selecteert zorgvuldig
de juiste onderaannemers voor elke discipline, controleert tekenwerk en optimaliseert details. Uiteraard wordt
je begeleid door een collega Senior werkvoorbereider. Wij zijn op zoek naar een vlotte collega, die veel wil
leren, er niet voor terugdeinst om een stapje meer te doen en ook tijdens drukke periodes het hoofd koel
houdt. Herken jij jezelf in dit profiel, bel of mail ons!

Taken







Het maken van planningen.
Het beoordelen en vergelijken van offertes.
Het controleren van tekenwerk en het optimaliseren van details.
Het selecteren & inkopen van leveranciers en onderaannemers.
Het deelnemen aan vergaderingen.
Het begeleiden van uitvoerders en voormannen bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Verantwoordelijk voor





De planning en de voortgang van het project.
Klantvriendelijk en klantgericht handelen.
De bewaking van meer en minderwerk.
De kostenbewaking van het project incl. meer en minderwerk.

Functie-eisen









Ervaring in een vergelijkbare functie.
Minimaal MBO/MTS opleiding met aantoonbare kwalificaties in de bouwkunde.
Kennis van Excel, Word, Outlook en affiniteit met digitaal tekenen.
In staat om duidelijke werkinstructies te maken.
Nauwgezet werken in combinatie met het overzicht bewaren tijdens stressvolle momenten.
Goede communicatieve vaardigheden.
Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Je ben in het bezit van rijbewijs B.
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Aanbod





Gezellige werksfeer.
Marktconform salaris in 13 periodes.
Winstdeling.
Reiskostenvergoeding.





Telefoon.
Opleidingsmogelijkheden.
Doorgroeimogelijkheden.

Solliciteren
Ben je geïnteresseerd of heb je een vraag? Neem dan contact op per email: sollicitaties@witwognum.nl of per
telefoon: Johan Wit 0229-572877.
Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wit Wognum
Wit Wognum bestaat 107 jaar en in deze tijd zijn wij uitgegroeid tot een middelgroot bouwbedrijf dat in grote
verscheidenheid bouwactiviteiten verricht. Onze (vaste)klanten bevinden zich hoofdzakelijk in de provincie
Noord-Holland. Wij zijn trots op onze Westfriese mentaliteit die staat voor betrouwbaarheid, vakmanschap en
inzet zonder franje. Ons vakmanschap is gebaseerd op een medewerkersbestand van circa 80 mensen in een
gevarieerde leeftijdsopbouw.
Naast het aannemen van werken in de sectoren nieuwbouw utiliteitswerken, restauratie, verbouw- en
onderhoudswerken ontwikkelen wij sinds jaar en dag in eigen beheer succesvolle (woningbouw)projecten voor
verkoop en verhuur in de regio. Daarnaast verzorgt een tiental allround vaklieden het burger- en klantenwerk.
Om onze opdrachtgevers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn beschikken wij over een moderne
werkplaats, uitgebreid materieel- en wagenpark. Bovendien hechten wij veel waarde aan de veiligheid en
opleiding van onze medewerkers.
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