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Bouwselect bemiddelt in het hoger segment banen in de sectoren bouw, civiel en 

cultuurtechniek. We richten ons op de hoger opgeleide kandidaten met enkele jaren 

werkervaring. Maar ook voor ambitieuze starters en gedegen professionals hebben we meer 

dan genoeg mogelijkheden. Onze roots liggen in het noorden van het land. Maar met 

vestigingen in Groningen, Leeuwarden, Zwolle en Amsterdam is Bouwselect inmiddels een 

bedrijf met landelijke dekking. Of het nu in de provincie of de Randstad is, wij weten de 

interessante projecten in de bouw te vinden en kennen minstens zoveel aantrekkelijke 

opdrachtgevers om voor te werken. 

 

Junior werkvoorbereider  

Ben je iemand die klaar is voor een mooie uitdaging na je afstuderen en aan het begin van 

jouw loopbaan als werkvoorbereider? Reageer dan op deze vacature.  

Als werkvoorbereider heb je veel verschillende taken. Je bent als werkvoorbereider 

verantwoordelijk voor de verzorging van de werkvoorbereiding van de projecten. Door een 

goede planning wordt elk project goed, op tijd en tegen minimale kosten uitgevoerd. Je 

bewaakt de vooruitgang, de kwaliteit en de kosten. Je belangrijkste taken zijn het zorgen 

voor het personeel en het materiaal voor de projecten. Daarnaast onderhoud je de interne 

en externe contacten over de voorbereiding van de projecten. Je overlegt met 

opdrachtgevers, onderaannemers en adviseurs. Ook zorg je voor het opstellen en bewaken 

van de planningen. Daarnaast zorg je voor de nodige informatie en middelen die nodig zijn 

voor de projecten. En controleer je berekeningen en houd je de planning bij.  

Functie-eisen:  

Als junior werkvoorbereider werk je gedreven en nauwkeurig. Je wil jezelf graag 

ontwikkelen verder beschik je over de volgende kwaliteiten: 

• Je bent communicatief 

• Je hebt een technische hbo-opleiding afgerond 

• Je hebt werkervaring als werkvoorbereider 

• Je bent ambitieus  

• Je kan goed werken in teamverband maar ook zelfstandig werken 


