
Werkvoorbereider 
Regio Zoetermeer 
 
Functie omschrijving 

Als werkvoorbereider ben je dagelijks betrokken bij grote en kleine projecten. De 
grotere projecten doe je in een team en de kleinere projecten verzorg je 
zelfstandig. De opdrachtgevers zijn vaak (semi) overheden en aannemers. 

 
Als werkvoorbereider ben je bij alle projecten vanaf het voortraject al betrokken. 
Jij zorgt dat alles duidelijk is en dat problemen worden benoemd en aangepakt. 
Andere taken zijn: 

• Bestuderen van de werkomschrijvingen en uitvoeringsplannnen. 
• Je onderhandelt met onze onderaannemers en leveranciers en op basis 

van de door jou opgestelde calculatie stel je een inschrijfstaat of offerte op. 
• Met jouw expertise denk je in oplossingen voor de opdrachtgever die je 

beschrijft in een plan. 
• Ook bij de uitvoering blijf je scherp op de planning, kwaliteit en budget van 

het werk in samenwerking met onze uitvoerders. 

 
Regelmatig schuif je aan bij een bouwvergadering, je bent tenslotte onze 
contactpersoon voor de opdrachtgevers. Uiteindelijk verzorg je ook nog eens de 
termijnstaten, facturatie en de eindoplevering. 

Functie eisen 

• Een afgeronde HBO opleiding of HBO werk- en denkniveau 
• Je beschikt over een aantal jaren ervaring als calculator/werkvoorbereider 

of je bent zeer gedreven om dit vak te willen leren 
• Een flexibele, enthousiaste, proactieve basishouding / geen 8-tot-5-

mentaliteit 
• Verantwoordelijkheidsgevoel 
• Goede contactuele eigenschappen om zowel zelfstandig als in 

teamverband met opdrachtgevers, collega’s en onderaannemers te 
kunnen werken 

• Praktijkervaring in het buitenwerk 
• Accuraat, want jij wil dat het klopt achter de komma! 
• Beschikt over technisch inzicht 
• Je bent communicatief en sociaal sterk en kunt altijd het overzicht 

bewaren 

Arbeidsvoorwaarden 



Een uitdagende, zelfstandige en afwisselende functie. Jouw salaris is in 
overeenstemming met je genoten opleiding en ervaring, daarnaast bieden wij 
goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Over het bedrijf 
Omdat we als familiebedrijf aandacht hebben voor de mens achter de functie. 
Samen bepalen en behalen we de doelen. En binnen dit kader pak jij zelf je 
verantwoording. 

 

Interesse? 

Heb je interesse? Neem dan direct contact op met René Vreeswijk (recruiter) 06- 
22 10 81 04 of stuur een actueel CV met een korte bondige motivatie naar 
rene@agrifoodcareer.com. 

 


