
 

 

Vacature Vacature Vacature Vacature WeWeWeWerkvoorbereiderrkvoorbereiderrkvoorbereiderrkvoorbereider    
 

 

 

 

 

 

 

 

Als werkvoorbereider bij Algemene Bouwonderneming Vandenbussche, een familiale KMO, draag je mee de 
verantwoordelijkheid voor de organisatie en de uitvoering van een bouwproject, dit van ruwbouw tot en met 
afwerking. Het gaat steeds om utiliteitsbouw en appartementsbouw tot en met klasse 8. Gezien onze kantoren in 
Aalter zijn, richten we ons op bouwprojecten in Oost- en West-Vlaanderen. Dit om een vlot verkeer te kunnen 
garanderen. 

Taken:Taken:Taken:Taken:    
⋅ Je bestudeert de dossiers (lastenboek, meetstaat en plannen) en doet de nodige werkvoorbereiding (opmaak 

details, controle tekeningen etc.). 
⋅ In nauw overleg met de werfleider, volg je de algemene organisaties van de werf op.  
⋅ Je volgt actief de werfvergaderingen. 
⋅ De uitgevoerde werken controleer je op hun juistheid en indien nodig neem je actie. 
⋅ Bovenstaande taken voer je uit volgens voorgeschreven veiligheids-, milieu en kwaliteitsvoorschriften. Ook jij 

draagt zo bij aan het behalen van de certificaten ISO 9001, ISO 14001 en het Charter Duurzaam 
Ondernemen. 

⋅ Je rapporteert aan de werfleider. 

Uw profiel:Uw profiel:Uw profiel:Uw profiel:    
⋅ Je bent Bachelor of Master bouwkunde, Bachelor Toegepaste Architectuur, Master Architectuur of 

Bouwkundig tekenaar. 
⋅ Een gemotiveerde schoolverlater die beschikt over een goed technisch inzicht. 
⋅ Planlezen heeft geen geheimen voor jou en je hebt een goed ruimtelijk inzicht.  Je kan zeer goed met 

AutoCad werken. 
⋅ Je geeft blijk van goede organisatorische capaciteiten en gaat planmatig te werk. 
⋅ Je bent een teamplayer, proactief en werkt nauwgezet. 

 

Ons aanbod:Ons aanbod:Ons aanbod:Ons aanbod:    
⋅ Een kwalitatief hoogstaand en organisatorisch sterk uitgebouwd bedrijf. 
⋅ Een open bedrijf met een open communicatiestijl en een aangename werksfeer, waar plaats is voor 

waardering en autonomie. 
⋅ Bouwprojecten in Oost- en West-Vlaanderen, m.a.w. vanuit Aalter filevrij werken. 
⋅ Interne en externe opleidingen mogelijk via onze Vandenbussche Academy. 
⋅ Doorgroeimogelijkheden en een attractief salarispakket. 

 

Interesse in de vacature Interesse in de vacature Interesse in de vacature Interesse in de vacature WerWerWerWerkvoorbereiderkvoorbereiderkvoorbereiderkvoorbereider????    

Tel. 09 325 75 47 of vacatures@nvvandenbussche.be 
 
 


