Kuijpers Bouw Heteren is een bouwbedrijf dat door haar jarenlange ervaring bekend staat om haar zorgvuldige en
betrouwbare aanpak van bouwprojecten. Dit zijn bouwprojecten in de utiliteitsbouw en woningbouw. Daarnaast
ontwikkelen wij ook eigen projecten en bouwconcepten die aansluiten bij de snel veranderende markt. Zo heeft onze
organisatie zich sterk ontwikkeld in de Design&Build projecten met geïntegreerde (uav-gc) contracten. Bekijk voor een
overzicht van onze gerealiseerde projecten maar eens onze website.
Onze mission statement is Stijlvol Bouwkundig. Vanuit deze optiek starten al onze bedrijfsactiviteiten en bedrijfsprocessen.
Wij streven naar een duurzame samenwerking met onze opdrachtgevers en bouwpartners. Dit doen wij door open en eerlijk
met elkaar te werken en elkaar te ontzorgen. Als Bewuste Bouwers (www.bewustebouwers.nl) zorgen wij daarom voor de
juiste communicatie en aandacht voor de omgeving van onze bouwprojecten maar ook voor een fijne en veilige
werkomgeving voor alle mensen die op onze bouwplaatsen aan het werk zijn.
Voor de versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

SENIOR WERKVOORBEREIDER
Functieomschrijving:
Als senior werkvoorbereider maak je deel uit van het technisch bedrijfsbureau en werk je samen binnen de verschillende
projectteams. Als senior werkvoorbereider verricht je zelfstandig de werkvoorbereiding van je projecten van A tot Z. Je weet
van de hoed en de rand. Je hebt kennis van UAV-GC projecten en bent in staat projecten goed te doorgronden op risico’s
en kansen. Samen met andere werkvoorbereiders ben je in deze functie verantwoordelijk voor het efficiënt plannen en
voorbereiden van diverse bouwprojecten en stuurt co-makers en leveranciers aan. Iedere opdracht en opdrachtgever is
uniek, de werkzaamheden verschillen dan ook per project. Dit betekent voor jou dat jij de opdrachtgever kent en goed kunt
anticiperen. Je bent in staat je kennis en kunde te delen binnen de projectteams zodat we gezamenlijk doorgroeien in onze
kennis en kunde.
Wij zoeken:
 HBO werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding richting Bouwkunde
 Minimaal 7 jaar ervaring
 Ondernemend persoon, neemt verantwoordelijkheid voor zijn taken/projecten
 Kennis van en ervaring met Microsoft Office en autoCAD
 Persoonlijke ambitie, drive en motivatie om projecten binnen de gestelde doelen te realiseren
 Nauwkeurig en resultaatgericht werken
 In staat tot gedegen communicatie zowel op woord als in geschrift
 Stressbestendig, kunnen werken onder tijdsdruk
 In bezit van geldig certificaat VCA
 Iemand die zichzelf verder wil ontplooien als mens en vakinhoudelijk
 Iemand die representatief is en zichzelf op een positieve wijze weet te presenteren en te profileren
Wij bieden:
Een uitdagende en dynamische functie met goede toekomstperspectieven. We zijn een modern bedrijf met korte interne
communicatielijnen. De verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie neergelegd wat de betrokkenheid
van onze werknemers ten goede komt. Zowel op de bedrijfslocatie Heteren als op onze bouwplaatsen is gezorgd voor een
prima werkomgeving. Salariëring passend bij de functie. Overige voorwaarden conform de UTA-cao.
We stellen gezamenlijk een persoonlijk opleidingsplan op voor ontwikkeling van jouw talent. Verder is er dagelijkse coaching
en sturing vanuit de bedrijfsleiding.
Voor nadere informatie over deze vacature, kun je telefonisch contact opnemen met de heer Bas Gietemans (bedrijfsleider)
op telefoonnummer 026 – 47 90 450. Schriftelijke sollicitaties met C.V. en projectreferenties kun je richten aan:
Kuijpers Bouw Heteren B.V.
T.a.v. de heer B. Gietemans
Postbus 3
6666 ZG HETEREN
e-mail: b.gietemans@kuijpersbouw.nl

Bezoekadres:
Poort van Midden Gelderland Noord Oranje 3
6666 LV HETEREN
www.stijlvolbouwkundig.nl

