Jij beschikt als Werkvoorbereider Bouwkunde (M/V) over:
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde opleiding Bouwkunde op HBO-of MBO-niveau;
Ruime ervaring in het werk, bij voorkeur tenminste 5 jaar als werkvoorbereider;
Je hebt ervaring met Auto-CAD, Revit, MS Word en Excel;
Ervaring met en kennis van MS-project, Navision en Bluebeam Revu is een pré
Vaktechnisch Duits en Engels in woord en geschrift is een pré

Als persoon:
•
•
•
•

Ben je representatief voor onze organisatie en communicatief vaardig, je neemt deel
aan inkoopgesprekken met externen;
Ben je in staat commerciële en financiële belangen tegen elkaar af te wegen;
Heb je een open technische blik op projecten om deze zo accuraat en slim mogelijk
te voor te bereiden;
Volg je graag de ontwikkelingen en innovaties binnen jouw vakgebied.

Jij krijgt van ons:
•
•
•
•
•

Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-UTA voor de Bouw op basis van 40 uur;
Marktconform salaris, afgestemd op kennis en ervaring;
Een goede pensioenregeling via het pensioenfonds BPF Bouw;
Gunstige vakantiedagenregeling;
Winstdelingsregeling en Fonds Duurzame Inzetbaarheid.

Daarnaast
kennen
we
veel
aantrekkelijke
regelingen,
waaronder
een
winstdelingsregeling en ons Fonds Duurzame Inzetbaarheid. We zien graag dat je jezelf
blijft ontwikkelen, stimuleren dat met jaarlijkse F.I.T. gesprekken (‘passend’ huidig werk,
bredere inzet en toekomst) en bieden je opleidingsmogelijkheden.
Waar je gaat werken:
Je standplaats is bij VDR Bouwgroep in Deventer, een mooi en degelijk bouwbedrijf met
een stevige financiële basis. Vanuit onze kernwaarden Plezier, Ambitie en
Verantwoordelijkheid, bouwen wij dagelijks aan waardevolle relaties door heel
Nederland!

Meer over VDR Bouwgroep lees je op: https://vdrbouwgroep.nl/over‐ons
Meer uitleg over onze werkwijze vind je hier:
https://vdrbouwgroep.nl/expertise/specialisme/werkwijze/
Solliciteren:
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure bel je met Anne Kemmink, HRadviseur, telefoon: 0570 690 900.
Stuur je motivatiebrief en cv naar: vacatures@vdrbouwgroep.nl t.a.v. Anne Kemmink.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

