
 
 
 

Heb je ervaring als werkvoorbereider en beschik 
 je over een goede dosis ambitie?  

Lees dan snel verder! 
 
Goede infrastructuur is onmisbaar in onze moderne samenleving. Spijkerman Prefab Solutions in Amersfoort is 
gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van veilige en geconditioneerde prefab betonnen behuizingen, voor 
netwerken t.b.v. elektriciteit, gas, telecommunicatie en meet- en regelsystemen - zoals het spoorwegnet. Daarnaast 
leveren wij prefab betonelementen voor diverse toepassingen. Lees hier verder over ons: www.spijkermanbv.nl  
 
 

Wij zijn per direct op zoek naar een 
 

Fulltime WERKVOORBEREIDER M/V 
 

Wat houdt deze functie in?  
Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor het opstarten, voorbereiden en uitvoeren van diverse 
projecten. Je werkzaamheden zijn erg veelzijdig en bestaan onder andere uit: 

- Inkopen van diverse goederen en diensten 
- Controleren en verwerken van o.a. tekenwerk 
- Op de juiste wijze plannen van projecten in samenwerking met onze partners en 

project leider 
- Begeleiden en monitoren van het uitvoeringstraject 
- Bi jhouden van meer- en minderwerken 
- Bewaken en bi jsturen van de gestelde targets 
- Goed kunnen luisteren naar wat de klant vraagt en op basis van je kennis en ervar ing 

een uitstekend advies weten te geven 
Je werkt nauw samen met je collega’s van het bedrijfsbureau, alwaar calculatie en uitvoering zijn ondergebracht. 
Met je juiste vaardigheden (alsmede een gezonde dosis humor) weet je de projecten tot een succes te maken. Dit 
draagt er wezenlijk aan bij dat de tevreden klanten graag terugkomen dan wel Spijkerman aanbevelen bij derden. 
  
Wat wordt er van je gevraagd? 
 MBO+ diploma Bouwkunde en/of Elektrotechniek; 
 Goede beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal in woord en geschrift (Duits is een pré); 
 1-2 jaar gerichte werkervaring en kennis van Autocad is een pré; 
 Het zal je werk een stuk vergemakkelijken indien je over de volgende competenties beschikt: accuraat, 

resultaatgericht, proactief, planmatig, flexibel, communicatief vaardig, teamspeler. 
 
Je bent woonachtig in de omgeving van Amersfoort. Affiniteit en ervaring met onze kernactiviteiten is een pré. 
 
Wij staat daar tegenover?  
Een zeer afwisselende functie met goede arbeidsvoorwaarden en veel ruimte om onder goede begeleiding door 
te groeien in je werk. Het is de bedoeling dat je uiteindelijk bij ons in vaste dienst aan de slag gaat. Daarnaast 
lunchen we regelmatig gezamenlijk en bieden we de mogelijkheid om voor of na het werk te sporten. Bij 
Spijkerman staan we, samen met onze 22 medewerkers, voor openheid en eerlijkheid. Plezier staat bij ons hoog 
in het vaandel! 
 
 
Denk jij dat deze functie op jouw lijf geschreven is? 
Stuur je cv en motivatiebrief vóór 19 juli 2019 naar info@spijkermanbv.nl. Voor meer informatie over de functie 
kan je contact opnemen met Jelmer Wolters via 033 450 61 00. 
 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 
 
 

 


