De Geus Bouw is een middelgroot bouwbedrijf en al ruim 100 jaar gevestigd in Broek op Langedijk.
Al ruim een eeuw lang realiseert De Geus Bouw een scala aan diverse projecten. In het bouwen van
grote woningbouwprojecten, appartementencomplexen, kantoorgebouwen en bedrijfspanden,
scholen, villa’s en prachtige woningen heeft De Geus Bouw een ruime ervaring. Ook beschikt De
Geus Bouw over een burgerwerk afdeling die verbouwingen en uitbreidingen van woningen realiseert
en onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
In verband met uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op korte termijn op zoek naar een:

Werkvoorbereider (m/v) 40 uur per week
Voor invulling van deze functie zijn wij op zoek naar een ervaren werkvoorbereider die ons team kan
versterken. Als werkvoorbereider bent u verantwoordelijk voor de technische werkvoorbereiding van
één of meerdere projecten. U werkt in een projectteam bestaande uit een projectleider, uitvoerder,
werkvoorbereider en inkoper. De projecten zijn zowel woning- als utiliteitsbouw projecten.
Tot uw taken als werkvoorbereider behoren o.a. de tekeningencontrole van alle partijen, het maken
van leveringsschema’s, de inkoopvoorbereiding, deelname aan werk- en bouwvergaderingen en
eventueel het maken van aanvullende CAD-tekeningen.
Taakomschrijving:
-

Het maken van een in het contract genoemde planning, zo nodig in samenwerking met de
projectleider/uitvoerder;
Het controleren van aangeboden werktekeningen;
Signaleren, uitwerken en bijhouden van meer- of minderwerk;
Het samenstellen van een onderaannemers-/leverancierslijst;
Het opstellen van betalings- en termijnschema’s;
Het verzorgen van eventueel benodigde werktekeningen;
In nauw overleg met hoofd-bedrijfsbureau offertes beoordelen;
Het verzorgen van opdrachtbevestigingen aan onderaannemers/leveranciers;
Correcte afstemming met opdrachtgever/architect.

Voor de functie van werkvoorbereider zijn wij op zoek naar een kandidaat met een:
- Afgeronde MBO/HBO-opleiding bouwkunde;
- Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in soortgelijke werkzaamheden;
- Ervaring met automatisering (Revit, Navisworks, Excel, Word, planningssoftware(Kraan),
AutoCad);
- Praktische, flexibele instelling;
- Goede organisatorische en communicatieve vaardigheden;
- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
- Sterke interesse binnen het vakgebied, die ambitieus en gedreven is;
- Stressbestendig en geen “9 tot 5”-mentaliteit.
Wij bieden:
- Een prettige werksfeer in een gezonde onderneming;
- Afwisselend en verantwoordelijk werk;
- Goede beloning en prima secundaire arbeidsvoorwaarden;
- Een actieve personeelsvereniging.
Uw schriftelijke sollicitatie met CV kunt u richten aan:
De Geus Bouw
t.a.v. de heer P. Klaver
Postbus 210
1723 ZL Noord-Scharwoude
Of mailen naar: info@geusbouw.nl

