Ben jij een Allround werkvoorbereider / calculator,
dan zoeken wij jou!
Wil je een nieuwe uitdaging? Neem dan gerust contact met ons op.
Dienstverband;
Fulltime
Standplaats;
Hensbroek
Bij ons als allround werkvoorbereider / calculator, ben je verantwoordelijk voor het leiden van onze
projecten en zorg je voor een vlekkeloze realisatie van één, of meerdere projecten tegelijk. De projecten
zijn zeer wisselend en kunnen zowel in utiliteitsbouw, betonbouw, agrarische bouw of woningbouw zijn.
Leergierig, innovatief en zelfstandigheid zijn een absolute pré.
Daarnaast ben je sterk in plannen, organiseren, calculeren en houdt je van samenwerken in een
bouwteam met korte lijnen. Zie jij ruimte voor verbetering in prijs, planning of kwaliteit en draag je graag
slimme alternatieven aan?
Waarom zoeken wij jou, en waarom zoek jij ons?
Je bent nauwkeurig, kan duidelijk communiceren en bent creatief. Je hebt oog voor details, een doel- en
klantgerichte houding en kan strak plannen en organiseren. Met deadlines heb jij geen enkele moeite
en enig tijdsdruk weerhoud jouw niet ervan om samen met ons het beste resultaat te bereiken.
Je beschikt over minimaal een afgeronde MBO-opleiding, hebt een HBO werk- en denkniveau en
daarnaast bij voorkeur werkervaring in een vergelijkbare functie.
Om je werk goed uit te kunnen voeren beschik jij over een minimale basis kennis van; planningstechnieken en werkadministratieprogramma’s; zoals Vakware. Tekenprogramma’s; Autocad, Revit en/of
Google Sketchup en het Microsoft Office pakket; zoals Word-, en Excel.
Tevens ben je goed onderlegd wanneer het gaat om bouwfysica, bouwmaterialen, bouwsystemen en de
huidige wet- en regelgeving (bouwbesluit e.d.). Graag horen wij wat jij ons eventueel nog meer te
bieden hebt, neem dit mee in jouw motivatie naar ons.
Waarom wij?
Bij ons kom je te werken bij een veelzijdige aannemer die volop in beweging is op alle fronten.
Er zal oog voor jouw een persoonlijke ontwikkeling zijn en uiteraard ontvang je een goed concurrerend
salaris. Elke dag weer zij aan zij staan met leuke collega’s en met mooie uitdagende projecten.
Uiteraard snappen wij dat je enthousiast bent geworden en direct wilt solliciteren.
Mail jouw CV voorzien van een motivatie graag naar; administratie@vlaar-bouw.nl
Wil je eerst meer informatie inwinnen over Bouw- en Aannemersbedrijf Vlaar, of over deze vacature?
Bel dan graag naar de heer A.J. (Arie) Vlaar; 06 – 55 75 35 33.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Aangesloten bij:

