
GEVRAAGD: 
Werkvoorbereider

voor Aannemersbedrijf Haafkes Veldwachter B.V. in Deventer

Wat ga je doen?

Wil jij je continu blijven ontwikkelen en graag werkzaam zijn binnen een innovatief bouwbedrijf? Dan is deze vacature wellicht iets 

voor jou! Als werkvoorbereider (Verbouw, Onderhoud, Service) ben je de spin in het web en ben je naast de werkvoorbereiding 

verantwoordelijk voor de planning, inkoop, tekeningen, procedures en kostenbewaking. Je werkt nauw samen met je naaste 

collega’s, de uitvoerders en voorlieden. Je hebt technisch inzicht, analyseert verschillende situaties en durft beslissingen te nemen.

Taken, onder andere:

•	 Technische tekeningen en bestek lezen interpreteren en omzetten naar de juiste acties richting de uitvoering 

•	 Het maken van tekeningen, schetsen en details ter ondersteuning van de uitvoering 

•	 Het maken en bijstellen van een calculaties  

•	 Het opgeven en bijhouden van meer- en minderwerk 

•	 Het opzetten en uitwerken van diverse planningen zoals inkoopplanning, werkplanning etc. 

•	 Het opzetten en bewaken van tekeningenprocedures voor de grotere werken 

•	 Het	bewaken	van	de	financiële	gegevens	en	het	indien	nodig	bijstellen	van	acties		

•	 Gegevens aanleveren en analyseren ten behoeve van het eindresultaat  

•	 Nauw samenwerken met diverse collega’s en externe partijen

www.haafkesveldwachter.nl

Wij vragen:

Je hebt:

•	 kennis van het bouwbesluit en overige wet en regelgeving

•	 aantoonbare ervaring als werkvoorbereider kleinbouw

•	 cijfermatig en technisch inzicht

Je bent:

•	 flexibel

•	 sociaal en communicatief vaardig

•	 analytisch, secuur en accuraat

Tot slot:

•	 weet je van aanpakken 

•	 beschik	je	over	een	flinke	dosis	humor	en	gezelligheid

•	 vind je het leuk om in teamverband te werken

Haafkes Veldwachter onderscheidt zich al ruim 100 jaar en wordt gekenmerkt door een collegiale werksfeer en een informele 

bedrijfscultuur. Voor enthousiaste kandidaten is dit dé mogelijkheid om deel uit te maken van een professioneel familiebedrijf 

waarin aandacht is voor de medewerkers en hun ontwikkeling. Wij bieden je de kans om door te groeien en jezelf te ontwikkelen 

met uitzicht op een vast dienstverband en een marktconform salaris.

Voor inhoudelijke vragen over de vacature kun je contact opnemen met Peter Meerman op telefoonnummer 06-51619384. 

Herken	jij	jezelf	in	bovenstaand	profiel,	stuur	dan	je	motivatie	en	CV	naar	m.wiggers@haafkes.nl,	ter	attentie	van	Mireille	Wiggers.

Wij bieden:


