WERKVOORBEREIDER
HOUTSKELETBOUW | PREFAB | TIMMERFABRIEK | SEMI-GE AUTOM ATISEERD
PRODUCTIEPROCES | GOEDE ARBEIDSVOORWAARDEN
KOM HET MAKEN!
Fijne werkplekken, up-to-date software en uitdagende projecten!
Passende arbeidsvoorwaarden zoals een goed salaris, vakantie- en pensioenregeling. En dat
alles in een prettige sfeer met goede voorzieningen.
Welkom bij Veenstra & Stroeve!
Wij zoeken een fulltime

Werkvoorbereider m/v
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de uitwerking en begeleiding van het gehele
project vanaf aanname tot en met levering op de bouwplaats.
Je zorgt er - samen met je collega’s - voor dat het project volgens de wensen van de klant
wordt uitgevoerd en onderhoudt daarbij constant contact met je klanten en leveranciers.
Je bent nadrukkelijk verantwoordelijk voor je eigen projecten en begeleidt deze nauwlettend
tijdens de fabricage in onze fabrieken. In alle facetten stel je je proactief op en is dit
vanzelfsprekend jouw basishouding.
Dit ga je doen:
• uitwerken van productietekeningen a.d.h.v. de bestek- en architecttekeningen;
• werken binnen de gestelde budgetten;
• opzetten van volledige 3D-modellen in onze softwarepakketten;
• inkopen van ordergebonden producten;
• opstellen en afronden van meer- en minderwerk;
• coördineren van jouw project in de productie en levering op de bouw;
• contact onderhouden met opdrachtgevers en leveranciers;
• planning en afstemming met leverancier en opdrachtgever;
• nazorg van jouw projecten.
Wat vragen wij?
Je hebt ruime ervaring met Autocad, ervaring met HSB-CAD is een pre. Je hebt hbo werk- en
denkniveau en beschikt over het diploma Bouwkunde of gelijkwaardig.
Je kunt goed werken met het MS-office pakket waarbij Excel, Access en Word het meest
belangrijk zullen zijn. Daarnaast beschik je over goede communicatieve vaardigheden.
Heb je affiniteit met de houtbranche? Weet je alles over het tekenen en voorbereiden van
de projecten, het onderhouden van contacten en heb je technisch inzicht?
Kom het dan maken bij Veenstra & Stroeve!
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Wie wij zijn?
Wij zijn Veenstra & Stroeve, dé prefab houtskeletbouwer. In de loop der jaren hebben we
onze marktpositie flink verstevigd. Door steeds met ambitie te innoveren, te investeren en te
optimaliseren. Met een enthousiast team van 70 medewerkers en een omzet van 15 miljoen
is Veenstra &Stroeve dé prefab specialist van Nederland. En we groeien door!
We zijn trots op onze mensen en waarderen hen. Niet alleen met ideale
werkomstandigheden, salaris en opleiding, maar ook met goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Freemer van der Meer;
0592-309110 of freemer@veenstra-stroeve.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

