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VACATURE: WERKVOORBEREIDER (1FTE)
Gepla BV is op zoek naar een nieuwe collega! Schuif jij aan en kom je ons team versterken in de rol van
Werkvoorbereider? Haal jij er voldoening uit om te zorgen dat al onze monteurs precies weten wat ze
moeten gaan maken? Vind jij het een uitdaging om ervoor te zorgen dat alle informatie bekend is en dat
materialen en middelen just-in-time op de bouw aanwezig zijn? Houd jij alle ballen in de lucht? Dan
willen we graag met jou aan de slag!
TAKENPAKKET:
• Bestuderen opdracht en opstellen werkomschrijving
• Het maken van werktekeningen en details (Autocad
en BIM (Tekla))
• Uittrekken en inkopen en just-in-time afroepen benodigde materialen en middelen
• Overdracht werkmap naar monteurs (met projectleider)
• Verrichten van ondersteunende diensten voor projectleider (Bewaken planning en meer/minderwerk)
• Bijbehorende administratieve taken

FUNCTIE-EISEN:
• MBO bouwkundig werk- en denkniveau
• Cijfermatig sterk
• Communicatief zeer vaardig, zowel in woord
als in geschrift
• Zelfstandige werkhouding
• Ervaring met BIM is een pré
• Kennis van Microsoft Office (Word, Excel)

KERNWAARDES:
Naast bovenstaande functie-eisen vinden we het van essentieel belang dat je onze kernwaardes
bezit/onderstreept, te weten professioneel, betrouwbaar, resultaatgericht en teamwork!
WAT WIJ JE BIEDEN?
Om te beginnen een goed salaris conform cao Afbouw en de mogelijkheid om te werken in een enthousiast
en professioneel team aan uiteenlopende projecten. Daarnaast geldt sinds jaar en dag de overtuiging
binnen ons bedrijf dat ‘happy’ medewerkers nóg beter presteren. ‘Onze’ mensen staan dan ook centraal
binnen ons bedrijf, vertaald in onder andere een goede werksfeer, open communicatie én toekomstperspectief.
ENTHOUSIAST?
Stuur je CV en motivatie vóór 1 september 2022 naar Jack Gelissen via jack.gelissen@gepla.nl.
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