
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 

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:

•	 HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur (minimaal MBO) opleiding 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

Haafkes Veldwachter is onderdeel van Aannemersbedrijf W.J. Haafkes en zonen in Goor en is gevestigd in Deventer met 

zo’n 20 vaste medewerkers op de bouw en 10 UTA medewerkers. 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,	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 werkenbij@haafkes.nl, ter attentie van Mireille Wiggers en hopelijk verwelkomen we je snel in ons team!

Wij bieden:


