Werkvoorbereider (40 uur p/w) bij Crossing Borders Building Solutions
Organisatie:
Wij zijn een dynamische en innovatieve organisatie, actief in vastgoed, bouw en projectontwikkeling.
Crossing Borders Building Solutions maakt als zelfstandig bouwbedrijf deel uit van de groep bedrijven
waar ook projectontwikkelaar Crossing Borders Development toe behoort en bouwt exclusief voor
deze ontwikkelaar.
Ons gezamenlijke doel is om vanuit een vooruitstrevende visie mooie woningbouwprojecten te
ontwikkelen en te realiseren. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk element. Grondgebonden
woningen zijn bij ons minimaal 0-op-de-meter en appartementencomplexen minimaal energie
neutraal. Momenteel zijn wij bezig met het ontwikkelen en realiseren van grondgebonden energie
leverende woningen.
Functie:
Omdat wij flink groeien, zijn wij voor Crossing Borders Building Solutions per direct op zoek naar een
Werkvoorbereider met affiniteit voor projectleiding.
Je coördineert het volledige proces rondom onze woningbouwprojecten. Je hebt bij voorkeur
ervaring met het werken in BIM modellen en zorgt ervoor dat alle lopende zaken nauwkeurig worden
afgestemd met je collega’s.
Je bent een ster in het maken van planningen en het beoordelen van tekeningen. Naast de inkoop
zorg je ervoor dat alle projecten financieel goed gevolgd worden en binnen de afgesproken
budgetten blijven. Je werkt hierbij nauw samen met collega’s, onderaannemers en leveranciers.
Omdat wij een platte en wendbare organisatie zijn, ben je flexibel om allerlei bijkomende
werkzaamheden op kantoor te organiseren.
In deze functie rapporteer je aan onze algemeen directeur.
Functie eisen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal een afgeronde opleiding HTS Bouwkunde
Je hebt 3 tot 5 jaar relevante werkervaring als Werkvoorbereider bij een aannemer in de
woningbouw
Werkervaring met BIM is een grote pré
Je bent een uitstekende planner
Je bent kostenbewust en hebt een goed analytisch vermogen
Je bent een doorzetter en zelfstarter
Je hebt creatieve ideeën en staat open voor veranderingen en verbeteringen
Je bent communicatief sterk en assertief
Je hebt affiniteit met duurzaamheid en circulariteit en
Je bent 40 uur per week beschikbaar

Arbeidsvoorwaarden:
•
•
•
•
•

Wij bieden een prima salaris op basis van een 40-urige werkweek, afhankelijk van je
opleidingsachtergrond en werkervaring
Een 13e en 14e maand
Een pensioenregeling
Een auto van de zaak
Een mobiele telefoon en laptop van de zaak

Ben je geïnteresseerd?
Ben je enthousiast geraakt van deze mogelijke uitdagende nieuwe baan, dan nodigen we je graag uit
om te solliciteren. Stuur je CV en een motivatiebrief naar f.vandenheuvel@cb-development.nl
De procedure bestaat uit een kennismakingsgesprek en een afrondend gesprek, waarin ook de
arbeidsvoorwaarden nader worden besproken.
Wil je graag meer te weten komen over deze uitdagende functie, dan kun je ook eerst contact
opnemen met Flip van den Heuvel via f.vandenheuvel@cb-development.nl of telefoonnummer
06-12602951.

