WERKVOORBEREIDER GWW
VACATURE
Wie zijn wij?
Samen met onze klanten (projectontwikkelaars, aannemers en overheden) zoekt VanderHelm Bedrijven op het gebied
van onderzoek, advies en realisatie naar praktische oplossingen voor alles wat op en in de bodem van belang is, voor
het ontwikkelen van een duurzame leefomgeving.
VanderHelm is een echt familiebedrijf waar betrokkenheid bij het bedrijf en bij onze collega’s hoog in het vaandel
staat. Onze mensen vormen dan ook het belangrijkste werkkapitaal, want zonder onze mensen staat alles stil. Mensen
een kans geven om zichzelf te ontwikkelen, hun kwaliteiten te benutten en bovenal zorgen dat ze het naar hun zin
hebben; dat zijn onze belangrijkste kernwaarden. Wij zijn met recht trots op onze collega’s en onze collega’s zijn trots
om voor VanderHelm te werken. Vanwege groei en uitbreiding zijn wij op zoek naar een werkvoorbereider grond-,
weg- waterbouw.

Wat ga je doen?
In een leuk team werk je samen om projecten binnen de grond-, weg- en waterbouw van A tot Z te begeleiden, zodat
deze buiten uitgevoerd kunnen worden. Deze projecten bestaan uit bouw- en woonrijp maken, reconstructie werk,
grondsaneringen en proefsleuven. Als werkvoorbereider GWW lever jij ook echt een bijdrage aan bijvoorbeeld een
nieuwe woonwijk of bedrijfsterrein. Je werkzaamheden bestaan uit:

•

Bepalen en inkopen van hoeveelheden en materialen;

•

Opstellen projectplanning;

•

Opstellen werkbegroting tbv de uitvoering;

•

Verzorgen proces rondom aanbestedingen;

•

Aanmaken, samenstellen en bijhouden van uitvoeringsmappen.

•

(Voor)calculatie, opstellen en uitwerken.

Wie ben jij?
Kennis vanuit de branche is natuurlijk gewenst, maar zeker niet essentieel. Onze ervaring leert dat een goede
mentaliteit en een praktische aanpak de basis is. Herken jij je daarnaast in het onderstaande?

•

Je beschikt over MBO/HBO werk- en denkniveau;

•

Kennis van de standaard RAW-bepalingen, inclusief UAV en UAV GC;

•

Kennis van AutoCAD is een pré;

•

Je kunt praktische kennis vertalen in je dagelijkse werkzaamheden;

•

Je bent breed inzetbaar binnen verschillende projecten;

Wat bieden wij?
VanderHelm Bedrijven wil onze collega’s de kans geven om zich te ontwikkelen zodat hun kwaliteiten en kennis
optimaal benut kunnen worden. Wij bieden jouw:

•

marktconforme arbeidsvoorwaarden;

•

doorgroei mogelijkheden naar projectleider;

•

persoonlijke begeleiding binnen een gedreven en enthousiast team grond- weg- en waterbouw.

Enthousiast?
Ben jij de werkvoorbereider die ons team wil komen versterken? Tijdens een gesprek maken we graag kennis met jou
en vertellen wij je graag meer over ons en de functie. Stuur jouw sollicitatie met bijgevoegde CV naar
L.vanmontfort@vdhelm.nl. Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met mevrouw L. van Montfort.

