Werkvoorbereider
Functieomschrijving
Omdat onze organisatie blijft groeien zijn we op zoek naar een werkvoorbereider om ons vaste team
te versterken. Je gaat werken in ons enthousiaste team van De MontageVraagbaak, onderdeel van
De Vraagbaak Groep.
Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor de gehele werkvoorbereiding van
bouwprojecten. Dit omvat planning, kostenbewaking, tijdsbewaking en overige voorbereidende
taken, tot en met de oplevering van het project. Je werkt nauw samen met collega's en rapporteert
voornamelijk aan de projectleider maar ook aan de directie. Je signaleert bestek afwijkingen,
controleert werktekeningen en je draagt zorg voor een correcte projectadministratie en archivering.
Eigen initiatieven zien we graag. Je krijgt de volledige vrijheid om de werkvoorbereiding van
projecten nauwkeurig te organiseren en administratief tot in de puntjes te verzorgen. Je hebt oog
voor detail waardoor je juist weet te anticiperen op (potentiële) problemen met klanten en
leveranciers en hierbij actie onderneemt. Dit alles ter ondersteuning van de uitvoering.
Je standplaats is ons kantoor in Dordrecht. Vanuit dit kantoor voeren we de projecten landelijk uit.
Ons werkgebied is voornamelijk Zuid-Holland. Het betreffen voornamelijk elektrotechnische
projecten tot een miljoen euro. Je wordt op meerdere projecten tegelijk ingezet, welke verschillen
qua omvang en tijdsplanning. Onze klanten zijn de grotere bouwbedrijven van Nederland,
vastgoedbeheerders en organisaties in de publieke-private sector.
Ben je een starter? Heb je net je opleiding afgerond? Of heb je al enkele jaren werkervaring? Ook dan
hebben we mogelijkheden. Je kan jezelf ontwikkelen en je deze functie geheel eigen maken.
Functie eisen
Je neemt een flinke dosis enthousiasme mee en je wil graag met je eigen initiatief en creativiteit een
steun voor de projectleiders zijn. Je woont bij voorkeur in het werkgebied.







Je hebt een afgeronde MBO of HBO opleiding
Affiniteit met de bouw
Je hebt organisatietalent en je bent administratief sterk
Je hebt een drive om de projectadministratie tot in de puntjes verzorgd te hebben en je
neemt voortdurend actie om dit te behouden
Je bent je bewust van het uiteindelijke doel; het financiële resultaat van de projecten
Je bent beschikbaar voor 32-40 uur per week

Wat kun je van ons verwachten?
Je komt in ons enthousiaste team van De MontageVraagbaak te werken . We hebben korte lijnen en
een hands-on, Rotterdamse mentaliteit. Je krijgt bij ons vrijheid in je functie en je legt
verantwoording af aan de projectleiders of direct aan de directie. De functie is voor de lange duur
met uitzicht op een vast dienstverband.

Salaris
€2500-€3500 bruto per maand. Het salaris is afhankelijk van je werkervaring. Voor startende
kandidaten bieden we groei en mogelijkheden om je te ontwikkelen naar een senior functie.
Bedrijfsprofiel
De Vraagbaak Groep is een combinatie van Vraagbaken, werkzaam op het gebied van technische
installaties en management. De Vraagbaak Groep is in staat om een pakket van technische
dienstverlening aan te bieden op het gebied van elektrotechniek, klimaattechniek, sanitair, meet- en
regeltechniek, ICT , telematica, beveiliging bouwfysica, milieu, logistiek en transport. Iedere
Vraagbaak is gespecialiseerd en heeft kennis van bepaalde disciplines. Of het nu gaat om advies,
engineering, begrotingen, calculaties, management, inspectie, detachering, opleiding, montage of
tekenwerk, De Vraagbaak Groep heeft het allemaal zelf in huis.
Contactinformatie
Spreekt deze vacature je aan? Of wil je vrijblijvend kennis maken met onze organisatie? Reageer dan
direct via de button “solliciteren”. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs
gesteld.

