Bouw 2000 BV is een kleine aannemer, actief in Almere, Amsterdam en 't Gooi.
Wij voeren projecten uit als: nieuwbouw van woningen en grote verbouwingen, voornamelijk in opdracht
van particulieren. Bouw 2000 is flexibel en past het werk precies aan op de wensen en ideeën van haar
klanten. Geen standaardoplossingen, maar unieke verbouwingen en nieuwbouwhuizen.
Met bijna 25 jaar ervaring biedt Bouw2000 kwaliteit en zekerheid, die onderstreept wordt door
Woningborg en Bouwgarant.

Werkvoorbereider
Je werkt nauw samen met je collega's van ons kantoor, alwaar calculatie en uitvoering zijn
ondergebracht. Met de juiste vaardigheden (alsmede een gezonde dosis humor) weet je de projecten
tot een succes te maken. Dit draagt er wezenlijk aan bij dat de tevreden klanten graag terugkomen dan
wel Bouw 2000 aanbevelen bij derden.

Functie omschrijving
Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor het opstarten, voorbereiden en uitvoeren van diverse
projecten. Je werkzaamheden zijn veelzijdig te noemen. Daarbij kun je denken aan:
• Inkopen van diverse goederen en diensten
• Maken, controleren en verwerken van o.a. tekenwerk en productietekeningen
• Op de juiste wijze plannen van projecten in samenwerking met onze partners
• Begeleiden en monitoren van het uitvoeringstraject
• Bijhouden van meer- en minderwerken
• Bewaken en bijsturen van de gestelde targets
• Goed kunnen luisteren naar wat de klant vraagt en op basis van je kennis en ervaring een
uitstekend advies weten te geven

Wat wordt er van je gevraagd?
• MBO+ of HBO diploma Bouwkunde
• 1-2 jaar gerichte werkervaring en kennis van Autocad
• Bekend met bouw gerelateerde wet- en regelgeving
• Minimaal 2 jaar relevante werkervaring
• Goede beheersing van de Nederlandse in woord en geschrift
• Het zal je werk een stuk vergemakkelijken indien je over de volgende competenties beschikt:
accuraat, resultaatgericht, proactief, planmatig, flexibel, communicatief vaardig, teamspeler.
• Je bent woonachtig in de omgeving van Almere.
Wat staat daar tegenover?
Een zeer afwisselende functie met goede arbeidsvoorwaarden en veel ruimte om onder goede
begeleiding door te groeien en nóg beter te worden in je werk. Je start met een contract voor bepaalde
tijd. Het is de bedoeling dat je voor vast in dienst komt. We lunchen zoveel als mogelijk gezamenlijk .
Openheid en elkaar kunnen aanspreken vinden wij belangrijk in de omgang. Dit draagt eraan bij dat de
werksfeer bij ons op kantoor als heel fijn en collegiaal wordt ervaren door alle medewerkers. Iedereen
gaat dan ook met plezier naar en aan het werk bij Bouw 2000 BV
Is deze functie je op het lijf geschreven en wil je ook met plezier naar het werk?
Maak dit dan kenbaar door het mailen van je CV + motivatie naar: info@bouw2000.nl
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Gosse van der Zee (directeur):
036-5461000.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

