GEVRAAGD:
Ervaren werkvoorbereider
voor Aannemersbedrijf W.J. Haafkes en Zonen B.V.
Wat ga je doen?
Als werkvoorbereider bij Haafkes bekleed je een belangrijke functie; jouw werkbegroting, inkoop, planning en overige
voorbereidingen bepalen voor een groot deel het succes van de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor de
voorbereiding van grote en kleine projecten en het in kaart brengen van alle risico’s, kansen en bijzonderheden.
Hierbij werk je nauw samen met de projectleider en uitvoerder. Je hebt technisch inzicht, analyseert verschillende
situaties en durft beslissingen te nemen.

Je taken (onder andere):
•
•
•
•
•
•
•
•

Het voorbereiden en begeleiden van nieuwbouw en renovatieprojecten;
Technische tekeningen lezen, interpreteren en vertalen naar de bouw;
Opzetten en uitwerken van de planning;
Inhoudelijk en technisch beoordelen van offertes van onderaannemers en leveranciers;
Voorbereiden van inkoop en vastleggen van inkoopcontracten;
Signaleren en documenteren van meer- en minderwerk;
Het opstellen van werkbegroting, inkoopoverzicht en kostenbewaking;
Het lezen en ontwerpen van projecten in Revit.

Wij vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Opleiding HBO bouwkunde;
Minimaal 2 jaar ervaring als werkvoorbereider;
Ervaring/ affiniteit met Revit is een pré;
Actuele kennis rondom Bouwbesluit;
Gestructureerd en planmatig kunnen werken;
Uitstekende communicatieve vaardigheden;
In staat om verbanden te leggen en samen te werken;
Een proactieve houding.

Wij bieden:
Haafkes onderscheidt zich al ruim 90 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, waar aandacht is voor de medewerkers en hun ontwikkeling. Er heerst een gemoedelijke sfeer, er zijn
korte lijnen en naast hard werken is er veel ruimte voor teambuilding en gezelligheid. Zo vindt er jaarlijks (naast de
traditionele kerstborrel en zomerbarbecue) een personeelsdag en veiligheidsdag plaats. Daarnaast organiseert de PV
van Haafkes personeelsfeesten, het Haafkes Sinterklaasfeest (voor de kinderen van de medewerkers) en wordt er
aandacht besteed aan diverse jubilea. Bij Haafkes maak je deel uit van een grote familie; iedereen kent elkaar en
voelt zich betrokken door persoonlijke benadering.
Stuur je cv naar m.wiggers@haafkes.nl, ter attentie van Mireille Wiggers en hopelijk verwelkomen we je snel in ons team!

www.haafkes.nl

