WERKVOORBEREIDER
BOUWONDERDELEN ALS PUZZELSTUKJES
OP ELKAAR AFSTEMMEN

Jansman Bouw is een bouwbedrijf voor (grotere) utiliteitsprojecten en woningbouw. Samen met de
opdrachtgevers bouwen we aan en voor de toekomst. We blijven samenwerken en groeien. Zo
hebben we ons de laatste jaren flink ontwikkeld op het gebied van digitalisering, BIM, Solibri,
Snagstream, Teams, Bluebeam, Docstream, Virtual Reality opleveringen. We ontwikkelen door met
nieuwe wetten en maatschappelijke uitdagingen, zoals milieuprestaties. We hebben ook steeds
vaker een rol in de voorfase, het ontwerp en vergunningenprocedures. Bijvoorbeeld in bouwteam
verband, engineer & build en design & build.

WERKZAAMHEDEN

DIVERSITEIT

PROJECTEN

Als werkvoorbereider bij Jansman Bouw ben je onderdeel van het projectteam bestaande uit de
uitvoerder, werkvoorbereider en projectleider. Jullie werken aan scholen, appartementen, woningen
en industrie. Je houdt je bezig met het aanvragen en vergelijken van offertes, maar ook met het
voorbereiden van inkoop en het controleren van stukken van o.a. leveranciers en productie- (en
werk)tekeningen. Je neemt deel aan engineering overleggen en ook meerjarenonderhoud kan
onderdeel zijn van je werkweek. Je stelt meer- en minderwerk op, controleert de voortgang bij
leveranciers t.b.v. tijdige levering en beoordeelt bestekstukken.
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Collegialiteit staat hoog in het vaandel. Vraag je
onze collega’s naar het werken bij Jansman
Bouw, dan is de kans groot dat ze de fijne
informele sfeer als eerste noemen. Je kunt bij
iedereen terecht met vragen; de deur staat altijd
open, iedereen is gelijk en (zowel privé als op 't
werk) betrokken bij elkaar.

!

KOSTENBEWUST
TECHNISCHE/BOUWKENNIS
AUTOCAD/3D/BIM

JIJ

PROACTIEF/INITIATIEF NEMEN

Je kunt goed schakelen; door
afwisselende projecten en diverse
werkzaamheden
is
geen
werkweek hetzelfde. Dit maakt
deze functie uitdagend. Een
werkvoorbereider bij Jansman
Bouw is van alle markten thuis.

VERNIEUWEN/INNOVEREN
ERVARING/HBO BOUWKUNDE

ZELFSTANDIG
TRAKTATIE OP Z'N TIJD

We verwachten niet dat je alles al kan of weet. We vinden het belangrijk dat je fouten mag
maken en daarvan leert. Het allerbelangrijkste vinden we plezier en collegialiteit en dat zowel
jij als wij een goed gevoel hebben over het aangaan van een arbeidsrelatie.

Op onze website vind je meer informatie over Jansman Bouw. Ben je benieuwd
naar de projecten waaraan we werken? Kijk ook daarvoor op onze site, Facebook
of LinkedIn

Je gaat aan de slag op ons kantoor in Luttenberg. Deze is vanaf station Raalte
bereikbaar met een ritje met de bus en een paar minuten lopen. Parkeerplekken
voor je auto of fiets zijn ook beschikbaar

We werken o.a. met AutoCAD, Revit, Solibri, Ibis-trad, Software for Planning,
Bluebeam, Snagstream en daarnaast uiteraard met het standaard Office pakket

Je ontvangt een salaris volgens de cao Bouw & Infra

hrm@jansman.nl

0572 301303

