Vanwege het vertrek van één van onze collega's
en vanwege onze uitstekende groeimogelijkheden, zijn we op zoek naar een

Werkvoorbereider
(bouwkundig)
Casco Bouw Nederland BV heeft zich in de
loop der jaren ontwikkeld tot een
betrouwbare en professionele gietbouwer.
We realiseren het complete betoncasco van
voornamelijk grootschalige woningbouwprojecten. We werken door het hele
land. De werkzaamheden worden
aangestuurd vanuit ons kantoor in
Staphorst. Voor verdere informatie over wie
we zijn en wat we doen verwijzen we graag
naar onze website
www.cascobouwnederland.nl
Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor de gehele werkvoorbereiding van een project. Je verzorgt de
technische uitwerking van het betoncasco
(bekistingen, ondersteuningen, steigers,
wapening, beton, enz.) met de bijbehorende werk- en veiligheidsplannen en
alles wat er bij hoort, maar wordt ook
betrokken bij de inkoop, planning en de
uitwerking van onze oﬀertes en (na)
calculaties. Je bezoekt regelmatig een
bouwplaats voor overleg. Kortom een
brede functie met de nodige afwisseling.
Naast gedegen bouwkundige kennis
verwachten we dat je kennis hebt van de
moderne (3D) tekenprogramma's zoals

Autocad en Revit. Daarnaast verwachten
we uiteraard dat je kunt werken met
gangbare programma's als MS Oﬃce en
Outlook.
Je werkt in een klein maar hecht team,
samen met je collega werkvoorbereider(s) /
calculator(s). Het team wordt aangestuurd
door onze bedrijfsleider Gerben van
Spijkeren. Voor nadere informatie over
het bedrijf en / of de vacature kun je hem
bellen op 06 5321 2871 of mailen
g.vanspijkeren@cascobouwnederland.nl
Je sollicitatie kan je ook naar Gerben
versturen. Bellen voor een vrijblijvend
bezoek aan ons bedrijf mag ook. We maken
graag een afspraak.
De functie staat open voor zowel ervaren
bouwkundigen als voor starters op de
a r b e i d s m a r kt . We h e b b e n g e n o e g
mogelijkheden om door te groeien.
We bieden een prettige mensgerichte
werkomgeving en een goed salaris (Bouw
CAO – UTA) met goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Acquisitie naar aanleiding van deze
advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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