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Vacature voor werkvoorbereider 
 
Vast Dienstverband 
Fulltime 
 
 
GN Bouw B.V. in Dordrecht zoekt een bouwkundig werkvoorbereider 
 
Wegens het uitbreiden van de projecten zijn wij op zoek naar een fulltime allround bouwkundig 
werkvoorbereider die van A tot Z gelijktijdig diverse projecten kan uitvoeren. In deze afwisselende 
functie speel je een belangrijke rol op commercieel en technisch vlak, je gaat zelfstandig nieuwbouw- 
en verbouwprojecten oppakken zowel in de woningbouw als gezondheidszorg. 
 
Naast je enthousiasme bereik je succes in deze rol met name door de bouwkundige kennis die je in het 
contact met de klant hebt opgedaan. Je bent in staat tijdig samenwerkingspartners aan te sturen en 
mee te krijgen in jouw planning. Met een klantgerichte houding ben je in staat om als zelfstandig 
teamlid de kwaliteit van het project te borgen terwijl je kostenefficiënt te werk gaat. 
 
Je taken zijn voornamelijk: 

• Bepalen en uitwerken van de meest effectieve en efficiënte werkmethoden. 
• Onderhandelen met vertegenwoordigers en onderaannemers over de prijs. 
• Bewaken van voortgang en kosten op de bouwplaats. 
• Bijhouden van administratie van het project. 
• Onderhouden van contacten met het uitvoerende team op de bouwplaats. 
• Schakel zijn tussen externe contacten en het uitvoerende team op de bouwplaats. 
• Commerciële kansen zien en benutten. 

 
Functie-eisen: 

• Ten minste HBO werk- en denkniveau, afgeronde HTS-opleiding is een pré. 
• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring. 
• Sterke communicatieve vaardigheden, sociaal en klantgericht. 
• Commercieel, ondernemend en initiatiefrijk. 
• Organisatorisch sterk onderlegd. 
• Sterk analytisch denkvermogen. 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal. 
• Woonachtig in de nabije regio van de Drechtsteden. 

 
GN Bouw biedt: 

• Een uitdagende baan waarin je jezelf optimaal kunt ontwikkelen en veel vrijheid krijgt. 
• Een plezierige, informele en inspirerende werkomgeving. 
• Een marktconform salaris met hele goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Sollicitaties: 
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan de genoemde wensen, solliciteer dan direct 
door je CV te sturen naar Karine Lagerweij, info@gn-bouw.nl. 
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature is niet gewenst. 


