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vacature: werk voorbereider
www.kleywegen.nl
Als werkvoorbereider werk je veel samen met onze uitvoerders, projectleiders en directe
collega’s. Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitwerken van toegewezen projecten. Je houdt
je onder andere bezig met de planning, het opstellen van werkplannen, de inkoop, documenten beheer en
het inschatten van meer- en minderwerk. Je werkt in een klein team waar voldoende mogelijkheid bestaat
om elkaar op te zoeken voor vragen.

Wij vragen
Bij voorkeur ervaring in een vergelijkbare functie. Je bent in het bezit van een afgeronde passende MBO of
HBO opleiding. Verder ben je leergierig, ijverig, klantvriendelijk, flexibel en je vindt werken in teamverband
leuk. Daarnaast heb je interesse in het civiele vakgebied en heb je een verantwoordelijkheidsgevoel.

Wij bieden
Een fulltime functie met een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden volgens Bouw
CAO. Kleywegen is een gezond en onafhankelijk bedrijf dat plat georganiseerd is. Wij zijn een groeiende
onderneming met een open cultuur waar je elkaar actief opzoekt. Er is voldoende ruimte voor eigen inbreng
en om je te ontwikkelingen binnen het bedrijf.

Reageren
Stuur je motivatie en cv naar info@kleywegen.nl. Neem voor vragen over de functie contact op met Harm
Koster. Acquisitie door derden wordt niet op prijs gesteld.

Kleywegen al jaren actief als aannemer in de grond-, water- en wegenbouw. Kleywegen is de uitvoerde aannemer voor infrastructuur, sloopwerken, groenvoorzieningen en bodemsaneringen. Duurzaamheid
en innovatie staan hoog in het vaandel.

Onze activiteiten
•
•
•
•
•
•

bodemsanering
bruggenbouw
grondwerk
natuur- en recreatieterreinen
parken en plantsoenen
restauratiewerk

•
•
•
•
•

rioleringswerk
sloopwerk
tanksanering
waterbouwkundig werk
wegenbouw

Onze kenmerken
De basis voor onze kwaliteit en professionaliteit ligt voor een groot deel bij onze medewerkers. Daarom
hechten wij bij nieuwe collega’s veel waarde aan onze kenmerken: inzet, betrokkenheid, teamgeest, kennis
en ervaring en bereidheid tot scholing
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