
Arcon houtconstructies bv is op zoek naar een werkvoorbereider ter 
versterking van ons team. Heb je altijd al willen werken aan de meest uit-
eenlopende projecten, ben je geïnteresseerd in houtbouw en houd je van 
werken in een gezellige, open sfeer? Dan ben jij misschien wel 
degene die samen met ons gaat bouwen aan een duurzame toekomst!

Werkvoorbereider
40 uur

Over de functie
Als je binnen Arcon houtconstructies aan de slag gaat als werkvoorbereider ben
je verantwoordelijk voor het gehele werkvoorbereidings- en uitvoeringstraject
van onze bouwprojecten. Je controleert de projectuitgangspunten en tekeningen
en je zorgt samen met een team en andere betrokken partijen voor een juiste en
tijdige realisatie van projecten. Jij bent het eerste aanspreekpunt voor betrokken
partijen om doelgericht tot het gewenste resultaat te komen.

Wat ga je doen?
Je bent als werkvoorbereider verantwoordelijk voor de planning, 
kostenbewaking, tijdsbewaking, het controleren van de werktekeningen en het 
uitvoeren van overige voorbereidende taken. Als werkvoorbereider zorg je, naast 
de deze werkzaamheden, ook voor een correcte projectadministratie, het 
signaleren van bestekafwijkingen en ben je dagelijks in contact met de 
projectleider van de montageploeg. Samen met een gedreven en vakkundig 
projectteam maken jullie ieder project tot een succes!

Wat hebben we je te bieden?
Wij bieden jou een afwisselende, zelfstandige functie met veel uitdaging bij een 
sterk groeiende organisatie binnen de houtbouw. In deze rol krijg je de 
mogelijkheid om jouw kennis en visie op het gebied van houtbouw in te zetten 
en een bijdrage te leveren aan mooie uitdagende projecten. Op deze manier 
word jij onderdeel van een vakkundig team en kun je meebouwen aan de groei 
van een mooi bedrijf én een duurzame toekomst. We bieden je een fulltime 
functie met marktconforme arbeidsvoorwaarden binnen een groeiende 
organisatie met een fijne werksfeer. 

Heb je interesse?
Geweldig! Solliciteer direct door het sollicitatieformulier op onze website in 
te vullen of stuur een mail naar sollicitatie@arcon-houtconstructies.nl. 
Mocht je iets meer willen weten over deze vacature, dan geeft Marloes van 
Hugten (HR-medewerker) graag tekst en uitleg. Je kunt haar tijdens 
kantooruren bellen op 040-2831905. Vanzelfsprekend nemen we je 
sollicitatie volstrekt vertrouwelijk in behandeling. 

Je beschikt over minimaal een mbo 
diploma richting Bouwkunde. 

Je hebt relevante werkervaring binnen 
de woning- en utiliteitsbouw.

Je hebt affiniteit met houtbouw.
 
Ervaring met CLT is geen vereiste, 
maar wel een pluspunt.
 
Je beschikt over goede communicatieve 
vaardigheden.

Je kunt zowel zelfstandig als in 
teamverband goed werken.

Arcon houtconstructies bv is een 
gespecialiseerd bedrijf in constructieve 
houtbouw. Onze passie voor hout, de 
inzet van onze specifieke kennis en 
creativiteit vormen de basis voor de 
realisatie van al onze duurzame 
houtprojecten. Op het gebied van 
gelamineerde houtconstructies behoren 
wij tot de meest toonaangevende 
bedrijven binnen Europa.

Dit ben jij:

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


