
Vacature kenmerken

Functie
Werkvoorbereider

Branche: 
Grond- weg- en waterbouw (GWW)

Dienstverband: 
In dienstverband of zzp

Uren: 
Fulltime (40 uur) of Parttime (in overleg)

Opleidingsniveau: 
MBO en HBO

Carrièreniveau: 
Beginnend werkvoorbereider /
Ervaring is gewenst, niet vereist, 

Werkvoorbereider



Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor diverse projectondersteunende
taken. Denk hierbij aan administratieve werkzaamheden, het schrijven van
werkgerelateerde plannen, het uitvragen van offertes, e.d. De werkzaamheden
verschillen van dag tot dag, ieder project is immers anders wat jouw werkdag zeker
afwisselend zal maken! 

Functie eisen: 
Goede communicatieve vaardigheden, in woord en geschrift. Kennis van diverse
Microsoft programma's. 

Aannemingsbedrijf Van der Lee biedt:
Een goed salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring;
Eigen inbreng, initiatief en creativiteit worden gewaardeerd;
Ruimte voor ontwikkeling en doorgroeien;
Verantwoordelijk, zelfstandig en afwisselend werk binnen een enthousiast team.

Voor eventuele vragen met betrekking tot deze vacatures kun je bellen naar
0418-642465. 

Bedrijfsprofiel
Aannemingsbedrijf van der Lee is een Familiebedrijf gevestigd
in Bruchem. Onze projecten variëren van maaiwerkzaamheden tot
kadeverbeteringen, van (kleinschalige) baggerwerkzaamheden tot het aanleggen
van (vogel)eilanden, van plagwerk tot het zetten van damwand en beschoeiingen,
kortom wij voeren alle facetten binnen de Grond- Weg- en Waterbouw uit. Wij
hechten veel waarde aan kwalitatief goed werk. En wellicht ben je ons al wel
eens tegen gekomen. Buiten, in het nieuws of op de websites van onze
opdrachtgevers. Op onze website staat een uitgebreide projectpagina met daarop
reeds uitgevoerde projecten en projecten welke nog in uitvoering zijn. Zo krijg
je een goed beeld van waar wij ons zoal mee bezighouden. Maar om écht een gevoel
bij het bedrijf te krijgen, nodigen we jou graag eens uit bij ons op de zaak,
voor een kop koffie, kennismaking en wellicht kunnen wij dan wat voor elkaar
betekenen.

 
 
 

Vacature van Aannemingsbedrijf van der Lee         
 
Voor vragen en contact:
Mail: Info@vanderleebruchem.nl
Telefoon: 0418-642 465

Werkvoorbereider


