
WOLTERS VASTGOED ZOEKT EEN ENTHOUSIASTE WERKVOORBEREIDER/ PLANONTWIKKELAAR  
 
Wolters Vastgoed is een compact bedrijf met uiteenlopende projecten, we zitten op het terrein van 
Fort Isabella in Vught. Vanaf april 2020 gaan wij verhuizen naar het nieuwe kantoorgebouw op dit 
terrein. Wij ontwikkelen bouwprojecten en we bouwen ook projecten. We zoeken een 
Werkvoorbereider Planvoorbereider om ons team te versterken. 
 
Werkzaamheden: 
Als Werkvoorbereider/ Planvoorbereider ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding, de 
technische uitwerking en de uitvoering van verschillende projecten. De projecten variëren van 
woonhuizen, zorggebouwen tot kantoren. Herontwikkeling, nieuwbouw of renovatie.  
 
Taken en verantwoordelijkheden:  

 Je neemt het werk op, maakt calculaties / begrotingen, bereidt projecten voor, bestelt 
materialen, zorgt voor werkvergunningen en bent verantwoordelijk voor de planning en 
aansturing van de projectleider en/of aannemer.  

 Je maakt en bewaakt de planning van het project.  
 Je bent de technische vraagbaak voor de opdrachtgever en je collega’s.  
 Je hebt nauw contact met je collega’s en zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte is van de 

voortgang van het project. 
 
Wat breng je mee als werkvoorbereider / Projectleider? 

 Je hebt een afgeronde MBO / HBO bouwkundig diploma. 
 Het enthousiasme om in een klein team een actieve rol op te pakken. 
 Je hebt ervaring als werkvoorbereider / Projectleider. 
 Je hebt een hands-on mentaliteit, je bent een techneut met goede communicatieve 

vaardigheden, een teamspeler. 
 Je bent in staat om meerdere projecten aan te sturen en weet daarbij het overzicht te 

behouden. 
 
Hoe ziet jouw werkomgeving er uit? 
Als Werkvoorbereider ga je aan de slag samen in een dynamisch team van 2 andere collega’s. Het is 
een compact team waar jouw expertise wordt gerespecteerd. Je denkt mee met de klant en samen 
bedenken we creatieve oplossingen.  
 
Wolters Vastgoed BV ondersteunt haar opdrachtgevers die behoefte hebben aan kennis en ervaring, 
om van bouwplannen concrete, haalbare projecten te maken. De activiteiten liggen vnl. op het vlak 
van de planontwikkeling; het opzetten en realiseren van bouwprojecten, evt. een advies. 
 
Wij bieden 

 Een contract voor 6 maanden, bij goed functioneren verlenging van het contract. 
 Een interessante werk- en leeromgeving; verschillende soorten projecten en een diversiteit 

aan werkzaamheden. 
 Flexibele werktijden. 
 Een compact team, waar je jezelf kan ontwikkelen. 

 
Startdatum 
Ntb 
 
Meer weten? 
Kijk op www.wolters-vastgoed.nl of bel 06 54925398. Graag ontvangen we je motivatie, CV en 
eventueel portfolio (t.a.v. Wilko Wolters) via w.wolters@wolters-vastgoed.nl. 


