VACATURE
WERKVOORBEREIDER PREFAB BETON 40 UUR
Ter versterking van ons team zijn wij voor Vlassak Betonbedrijf per direct op zoek naar een Werkvoorbereider.
Ben jij geïnteresseerd in de betonbranche en heb je affiniteit met industrieel bouwen?
Dan is de functie van Werkvoorbereider echt iets voor jou!
Wij produceren prefab beton elementen voor met name de hoogbouw.
Als Werkvoorbereider heb je een veelzijdige rol binnen ons bedrijf.
Je bent de spil in het proces vanaf ontwikkeling tot aan de realisatie van de prefab betonelementen.
Je vertaalt de behoefte van klanten in een effectief proces, waarbij je stuurt op budget,
maakbaarheid en kwaliteit. Voor deze functie is werkervaring in de prefab betonindustrie niet per se noodzakelijk.
Met de juiste werkinstelling en passie voor het vak zit je bij ons goed en leren wij jou graag de kneepjes van het vak.

WAT GA JE DOEN?
•

Je denkt mee in realiseerbare projectontwerpen;

•

Je draagt zorg voor de werkvoorbereiding;

•

Je coördineert, begeleidt en bewaakt de uitvoering van projecten, zowel technisch,
organisatorisch als financieel;

•

Je bent het aanspreekpunt voor de aannemers en ingenieursbureaus met betrekking
tot de volledige realisatie van het project;

•

Je bewaakt de voortgang en deadlines van planningen;

•

Je bent verantwoordelijk voor de inkoop van o.a. wapeningen en mallen.

WIJ VRAGEN
•

Een afgeronde MBO opleiding in de richting Bouwkunde, Civiele Techniek of vergelijkbaar zou fijn zijn,
maar ook zonder diploma nodigen we je van harte uit om te solliciteren;

•

Bouwkundige affiniteit en ervaring met projectbeheer;

•

Werkervaring als Werkvoorbereider, Projectcoördinator, of een andere soortgelijke functie
zou fijn zijn maar is niet per se noodzakelijk;

•

Kennis van Document Management Systemen zoals Docstream, Trimble Connect of BIMcollab is een pre;

•

Kennis van tekenprogramma’s zoals AutoCAD, Revit/Tekla of Solibri is een pre.

•

De bereidheid om cursussen te volgen om je verder te ontwikkelen in het vak;

•

Goede beheersing in woord en geschrift van de Nederlandse taal.

WIJ BIEDEN
Vlassak is een familiebedrijf met een plezierige en inspirerende werkomgeving. Je kunt jezelf voortdurend verder
ontwikkelen en daarmee onze organisatie naar een hoger niveau brengen. We kennen korte lijnen en een informele
sfeer binnen onze bedrijven. Tevreden medewerkers, een goede reputatie, professionalisering en behoud van de
charmes van ons bedrijf zijn onze belangrijkste drijfveren. Uiteraard bieden we prima arbeidsvoorwaarden.
WERKEN BIJ VLASSAK BETONBEDRIJF
Al bijna 90 jaar is bouwen ons vak. Wij zijn een veelzijdig bedrijf in alles wat met bouwen te maken heeft.
Van seriematige woningbouw tot productie van betonelementen, kozijnen en verkoop van bouwmaterialen.
Een nuchtere kijk op de bouwwereld en een praktische aanpak zijn kenmerkend voor ons bedrijf met ruim
160 medewerkers. Ons vakmanschap staat garant voor kwaliteit en wordt sinds de oprichting doorgegeven van
generatie op generatie. De langdurige samenwerking met onderaannemers, leveranciers en opdrachtgevers
onderschrijft het wederzijds vertrouwen om samen verder te bouwen!
INTERESSE?
Ben je enthousiast geworden? Zie jij het zitten om aan de slag te gaan als Werkvoorbereider bij Vlassak Betonbedrijf?
Solliciteer dan direct! Stuur je motivatie en CV naar vacature@vlassak.nl. Voor aanvullende informatie kun je contact
opnemen met Marco Filmer, Projectleider of Ruth Omri, HR Adviseur, via het telefoonnummer 0495-491229.
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