
 

 
 

Wij zoeken een gemotiveerde collega voor de functie van 
 

 Werkvoorbereider   
 

Korte functieomschrijving: 
Als werkvoorbereider zorg je voor de voorbereiding van projecten door de planning van materialen en 
diensten t.b.v. de verkregen opdrachten en faciliteer je de voortgang van de projecten in nauwe 
samenwerking met de projectleider. 
 

Verantwoordelijkheden en taken: 
 

Efficiënte planning en opvolging van materialen en diensten door  
-     Uitwerken van een definitief ontwerp en maken van de werktekeningen  

⁻ Uitwerken en uitvoeren van een gedetailleerde materiaalplanning in overleg met de leveranciers 

⁻ Uittrekken benodigde materialen 

⁻ Opstellen werkinstructies, incl. tijdsbesteding voor de werkzaamheden i.o.m. de PL.  

⁻ Verzorgen vergunningen en andere vereiste documenten en bevoegde instanties inlichten 

Efficiënte administratieve opvolging, registratie en afhandeling van een project door  

⁻ Inboeken van bestellingen en prijsafspraken met leveranciers in Profit 

⁻ Zorgdragen voor en versturen van een installatieboek/ technisch dossier/projectmap die alle 

uitvoeringsdocumenten bevat 

⁻ Verzorgen PRI&E's 

Verzorgen van de bij het project behorende certificaten  

⁻ Uitwerken van meer-/ minderwerk en ter controle en verdere afhandeling aanbieden aan 

projectleider 

⁻ Maken van revisietekeningen 

Kwalificaties 

• Minimaal MTS Weg- en waterbouw en / of Werktuigbouwkunde 

• Ervaring in de werkvoorbereiding en de installatiebranche 

• In bezit van VCA voor leidinggevenden (VOL) 

• Kennis van en ervaring met de gebruikelijke computerprogramma’s (Windows omgeving) 

• Bedreven in het tekenen met AutoCad of bereid dit te leren 
 

Bij ons kun je het volgende verwachten: 

• Arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor metaal en techniek 

• Een passende beloning 

• Mogelijkheden tot het volgen van cursussen en opleidingen 
 
Wat verwachten wij van jou: 

• Je stelt je in dienst van Voets Installaties BV 

• Je kunt zelfstandig werken, je bent tevens een teamplayer, je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit 
 

Denk je dat je geschikt bent voor deze functie,  stuur je motivatie per e-mail naar Human Resources,   
HR@voetsinstallaties.nl 
 

bezoek adres   correspondentie adres   contact     gegevens   

Voets Installaties B.V.       t   +31 (0)495 -651385     iban  NL87RABO0113459874 

Ellerweg 16   Ellerweg 16     e  info@voetsinstallaties.nl   btw    NL8066.85.001.B01 

6037 RS Kelpen-Oler   6037 RS Kelpen-Oler   i   www.voetsinstallaties.nl   kvk     13040697   
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