Senior Werkvoorbereider
Wat ga je doen?
Als senior werkvoorbereider ben jij een onmisbare spil in het gestandaardiseerde bouwproces van
VORM 6D Wonen. Vanuit ons prachtige nieuwe hoofdkantoor in Rotterdam ben je, samen met het
team van collega werkvoorbereiders en uitvoerders, eindverantwoordelijk voor het – van begin tot
eind – perfect voorbereiden van onze concept woningen en appartementen. Juiste aansturing,
planningen, bouwplaats inrichtingen, algemene bouwplaatskosten, veiligheid, coördinatie van
onderaannemers en leveranciers zijn onderdeel van jouw takenpakket. Maar bovenal kom je te
werken in een snel groeiende BV met nog grotere groeiambities, waar jij met jouw expertise een
grote bijdrage aan kunt leveren!
In het kort:
// Aansturen van het team van werkvoorbereiders van het project.
// Verantwoordelijk voor de voorbereiding en het organiseren van je eigen projecten.
// Denken in oplossingen waarbij de tevreden klant centraal staat.
// Meerdere projecten per jaar.
// Het verbeteren en verder brengen van het 6D concept.
// HBO-denkniveau en minimaal 5 jaar werkervaring.
// Zelfstandig, accuraat en flexibel.

Wat zijn jouw kwaliteiten?
Jij hebt minimaal HBO werk- en denkniveau met richting bouwkunde aangevuld met (circa 5 jaar)
werkervaring. We zoeken een senior werkvoorbereider waarbij bouwtechniek in het DNA zit. Jij zet
graag dat stapje extra voor onze woningbouwprojecten – van gestandaardiseerde
conceptwoningen – voor zowel externe opdrachtgevers als onze eigen ontwikkelprojecten.
De uitdagingen waarmee je te maken krijgt pak je creatief aan, daarnaast werk je goed samen. Wij
zoeken iemand die bereid is om te leren en nieuwe inzichten op te doen. Je bent scherp op het
beheren van kosten, communicatief vaardig en flexibel. Je vindt het een uitdaging om techniek te
verbeteren en kosten te reduceren.

Waar kom je te werken?
Je komt te werken bij VORM 6D Wonen, onderdeel van de VORM Holding. Wij houden ons bezig
met de engineering en realisatie van de 6D Conceptwoningen (inclusief appartementen). Deze
vooraf volledig uitgewerkte woningen bieden ruimte voor maatwerk voor onze kopers en zijn het
antwoord van VORM op de groeiende vraag naar energiezuinige, betaalbare en snel gebouwde
woningen. Maar vergis je niet, standaard is bij ons niet de standaard. De woningtypes variëren van
starterswoningen tot vrijstaande villa's en van benedenwoningen tot appartementen in een breed
scala van architectonische verschijningsvormen. Meer informatie vind je op onze website bij VORM
6D Wonen.
VORM 6D wonen staat voor:
// Bezig zijn met techniek, en niet met administratieve werkzaamheden.
// Werken in een familiaire sfeer met een hechte groep collega’s die altijd voor elkaar klaar staan.
// Vrijheid en verantwoordelijkheid (met het team) voor de projecten.
// Flexibel bouwen in een gestandaardiseerd proces met een groep vaste partners.
// Oneindige groeimogelijkheden binnen het VORM concern.

Wie is VORM?
VORM is een innovatieve bouwende ontwikkelaar en bestaat ruim 102 jaar. We zijn een uiterst
ambitieuze club met een sterke visie op de toekomst. Onze ambitie luidt 'Een betaalbare en unieke
woning in een leefbare wijk voor iedereen in Nederland'. Samen met onze opdrachtgevers,
partners en klanten. Je komt te werken in een succesvol bedrijf, dat groeit en mooie, aansprekende
projecten realiseert. We zijn een organisatie die constant in topconditie wil blijven. We bewegen
mee met de markt, verleggen grenzen, zijn veerkrachtig en we bieden jou een prachtige plek om te
werken.

Wat kun je van ons verwachten?
Wij bieden jou een goed salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals een 13e maand en bij
goede resultaten een discretionaire bonus. Je komt te werken in een dynamische en innovatieve
organisatie waar geen dag hetzelfde is met vrijheid voor persoonlijke ontwikkeling en professionele
groei.

* Je komt in aanmerking voor de tekenbonus wanneer je rechtstreeks bij VORM solliciteert zonder

tussenkomst van een intermediair/recruiter.

