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Werkvoorbereider bouw  
 

Functieomschrijving  
 

Je bent de vertrouwenspersoon van de projectleider en werkt samen met hem het hele project tot in detail uit, 
zodat de juiste leveranciers en onderaannemers op het juiste moment ingeschakeld kunnen worden. Je bent 
uiteraard zeer leergierig en kan rekenen op de steun van ervaren collega’s. 

Aanbod 
 

Wij bieden een uitdagende job met verantwoordelijkheid in een aantrekkelijke en snelgroeiende omgeving binnen 
de bouwindustrie. Je komt terecht in een standvastig bedrijf met een succesvol team, waar je een mooie carrière kan 
uitbouwen. Dit alles in een aangename werksfeer, waar open communicatie centraal staat. 

Onze activiteiten gaan zeer breed, dus je zal steeds wel een project naar je gading vinden: 

• Gebouwen sleutel-op-de-deur 
• Industriële bouwwerken bij bedrijven als BASF, Pfizer, Nike, Coca Cola, Atlas Copco,… 
• Infrastructuurwerken 
• Binnenafwerking 
• Beton- en metselwerken 
• … 

Je kan rekenen op een aantrekkelijk salarispakket dat overeenkomt met jouw ervaring, profiel en vaardigheden. 
Bijkomend worden tal van extralegale voordelen aangeboden zoals groeps- en hospitalisatieverzekering, 
maaltijdcheques, bedrijfswagen, ... 

 

Contract 
 

• Vaste Job  

• Contract van onbepaalde duur  

• Voltijds 

 

Profiel 
 

• Je hebt ervaring met industrie- en/of woningbouwprojecten  

• Je bent voldoende technisch onderlegd  

• Je bent stressbestendig en blijft nauwkeurig werken onder tijdsdruk  

• Je hebt de nodige onderhandelingscapaciteiten en bent voldoende assertief  

• Je bent sterk in organisatie en administratieve opvolging  

• Je beschikt over voldoende professionele talenkennis (Nl/Eng/Fr/D)  

• Je bent een leergierige teamspeler, zonder ‘9 to 5’-mentaliteit  

• Je hebt een rijbewijs B en woont bij voorkeur in de regio Antwerpen 
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Jobgerelateerde competenties  
 

• Je analyseert lastenboeken en bouwdossiers  

• Je ondersteunt het diensthoofd werkvoorbereiding/inkoop  

• Je stelt prijsvragen en prijsvergelijkingen op  

• Je onderhandelt in voorkomend geval met leveranciers/onderaannemers  

• Je plaatst bestellingen en volgt deze op  

• Je volgt de inkoopplanning op i.s.m. de bouwleiding  

• Je neemt deel aan werk- en projectbesprekingen waar nodig  

• Je bewaakt het inkoopbudget per project  

• Je onderzoekt eventuele alternatieven in uitvoering/materialen  

• Je geeft input voor de jaarlijkse leveranciersevaluaties 

Vereiste studies  

• Professioneel bachelor Bouw  

• Gelijkwaardig door ervaring 

Talenkennis  

• Nederlands (zeer goed)  

• Frans (goed) 

• Engels (goed)  

• Duits (goed)  

Werkervaring  

Minstens 5 jaar ervaring  

Rijbewijzen/attesten 
 

• Rijbewijs B 

• VCA – VOL (certificaat veiligheid voor leidinggevenden)  


