
  

 

Acquisitie of voorstellen van kandidaten door recruitment-, uitzend- of detacheringsbureaus is niet gewenst. 
 
Onbezorgd Bouwen bv is onderdeel van de Heyder Adviesgroep BV  

Onbezorgd Bouwen BV 
Slotenmakerstraat 60 

2672 GD Naaldwijk 
KvK Haaglanden 769 187 93 

BTW nr.: 8608.39.709 
Bankrekeningnummer: NL94 INGB 0006 1555 00 

GEZOCHT: WERKVOORBEREIDER / CALCULATOR BOUW 
LOCATIE: WESTLAND - DEN HAAG & OMGEVING | OPLEIDING: MINIMAAL VMBO | ERVARING: MINIMAAL 1 
– 3 JAAR WERKERVARING | UREN: +/- 40 UUR! 
 
Ben jij een Pietje precies die uit ‘het goede hout’ gesneden is? Zoek jij dé afwisseling in je werkzaamheden? Én ben jij een 
hardwerkende, gedreven en gemotiveerde werkvoorbereider die ons team komt versterken? Lees dan snel verder! 

WIE ZIJN WIJ? 
Onbezorgd Bouwen is niet zomaar een standaard bouwbedrijf. Wij zijn gespecialiseerd in het verbouwen en renoveren 
van oude panden en woningen. Met ruim 30 jaar bouwervaring zijn wij door de wol geverfd en blijven wij verassingen 
voor. Onbezorgd Bouwen denkt in het verbouwingsproces meerdere stappen vooruit en daarmee zorgen wij voor een 
vlotte en zorgeloze verbouwing van uw huis. 
Onbezorgd Bouwen vertaalt de wensen van de klant feilloos naar het door u beoogde resultaat! Belangrijke kenmerken 
van Onbezorgd Bouwen zijn onze persoonlijke benadering, een goede prijs/kwaliteitverhouding, gevoel vóór inleving, en 
gevoel vóór stijlen en ontwerpen. Wij vinden het belangrijk om vriendelijk over te komen bij de klant en ons beste 
beentje voor te zetten. 
 
Het vertrouwen van de klant in ons, voorafgaand, tijdens en na de verbouwing is ons alles waard. Zij zijn immers ons 
visitekaartje!  
 
WAT GA JIJ DOEN? 
Als werkvoorbereider werk je samen met het projectteam. Jouw werkdag is nooit hetzelfde, van kleine klussen tot 
complete verbouwingen. Het controleren van tekenwerk, inkoopvoorbereiding, signaleren, opstellen van planningen en 
afstemmen van meer- en minderwerk en offertes maken o.a. onderdeel uit van jouw taken. Nieuwe creatieve oplossing 
bedenken is geen probleem voor jou. Ook meld jij de afwijkingen en zorg je ervoor dat deze terecht komen bij de 
projectleider. Jij zorgt ervoor dat alle werkzaamheden zijn georganiseerd voor de uitvoering. Je werkdagen zijn van 
maandag tot en met vrijdag.  
 
WAT ZOEKEN WIJ IN ONZE NIEUWE COLLEGA? 

• Je hebt enige ervaring als werkvoorbereider; 
• Voor aanvang van het project jouw visie geven op het uit te voeren project; 
• Je bent 40 uur per week beschikbaar; 
• Je weet wat je doet en doet dit op een veilige manier; 
• Je hebt passie voor het vak; 
• Je hebt een VCA-diploma (of bereid om deze te halen). 

WAT BIEDEN WIJ? 
• Een dynamisch en gezellig team; 
• Uitzicht op een vast dienstverband; 
• Salaris conform werkervaring, CAO en functie; 
• Aanvullende opleidingen; 
• Bedrijf uitjes voor het hele bedrijf; 
• De mogelijkheid om door te ontwikkelen en op te klimmen binnen het bedrijf. 

Kom jij ons team versterken? Stuur een mail met je motivatie en cv naar info@onbezorgdbouwen.nl 

 


