Werkvoorbereider Bouw
Jij zorgt ervoor dat renovaties, nieuwbouwprojecten en zelfs
asbestverwijderingen van een leien dakje gaan. Want als ervaren
Werkvoorbereider in de bouwsector ben jij overal wel op voorbereid. Wat jou zo
sterk maakt in je vakgebied? Dat je niet alleen een ster in plannen en
organiseren bent, maar óók in onderhandelen en calculeren. Onnodige kosten
en misrekeningen komen in jouw woordenboek niet voor.
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De functie
Onverwachte situaties komen tijdens elk bouwproject voor. Niets geks aan,
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want die zijn nu eenmaal onoverkomelijk. Jij als Werkvoorbereider weet dat ‘het
verschil maken’ hem vooral zit in hoe je op zo’n situatie inspeelt. Natuurlijk
stippel je van tevoren al een strak plan uit – met daarin alle benodigde
materialen, vergunningen, offertes en beschikbaarheden – daarbij houd je óók
rekening met eventuele risico’s. Het liefst heb jij een plan A, B én C.
Aan die plannen gaat uiteraard een hoop organisatiewerk vooraf. Wie rooster je
waarvoor in en wanneer? Welke keuzes maak je voor het materiaal, rekening
houdend met het budget? Voor niets gaat de zon op, dus dat je slim met jouw
budget omgaat is méér dan slechts een pre. Gelukkig draai jij je hand niet om
voor kostprijsbegrotingen en het controleren van calculaties. Vallen je daar
zaken in op? Dan draag je deze aandachtspunten altijd tijdig over aan het team.
En voor je er erg in hebt… ‘It’s a wrap!’

Over jou
Je kunt nog zo goed zijn in plannen en organiseren, zonder kennis van de
bouwsector kom je bij deze opdrachtgever niet ver. Als Werkvoorbereider Bouw
heb je daarom in elk geval een hbo-diploma Bouwkunde, of een mbo
Bouwkunde met aanvullende certificaten op zak.
Bovendien bouw je al minimaal vijf jaar aan jouw loopbaan als
Werkvoorbereider; het liefst in de bouwsector voor renovatie en onderhoud. Dat
je ook goed bent in je verbale communicatie, hoeven wij daardoor eigenlijk niet
eens te noemen. Zelfs onderhandelen gaat je gemakkelijk af.

Wat wij bieden
Wij geven onze specialisten graag mee dat ze huizen op ons kunnen bouwen.
Voor hun persoonlijke ontwikkeling, voor begeleiding en zekerheid én voor hun
succesvolle loopbaan. Kom je als Werkvoorbereider Bouw bij Brunel in dienst,
dan geldt dat dus ook voor jou! Dit kun je zoal verwachten:
Natuurlijk een fijn salaris; met bonus- en groeikansen
Opties voor het behalen van certificaten op onze kosten
Korting op persoonlijke verzekeringen en diverse culturele uitjes
Interessante extra opties, zoals het bijkopen van vakantiedagen
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