
Werkvoorbereider 
De verbindende schakel tussen plan en realisatie! 
Wie zijn wij? 
Sinds 1961 zijn wij ac ef binnen de Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW). Inmiddels zijn we uitgegroeid tot 
een belangrijke regionale speler binnen onze sector. De Bijlsma Groep is in de afgelopen jaren gegroeid naar een 
onderneming met circa 150 medewerkers. We zijn in de volgende deelmarkten ac ef: infra, groenonderhoud, bet-
onbouw,  grondverzet, baggerwerk, waterbouw, recycling en transport. Betrouwbaarheid, kwaliteit en flexibiliteit 
zijn de kernwaarheden van ons bedrijf.  

Wat ga je doen? 
Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij per direct op zoek naar een werkvoorbereider die ons team 
komt versterken. 

In de rol van werkvoorbereider ben je betrokken in het gehele proces na gunning waarbij je rekening houdt met 
tijdslimieten, budgetten en technische specificaties.  
Je vervult een ondersteunende rol aan de projectleider/uitvoerder tijdens het project. Je wordt direct ingezet op 
lopende contracten en voert kleine projecten zelfstandig uit onder leiding van de projectleider.Je bent de 
verbindende schakel tussen plan en realisatie van diverse projecten in de GWW sector. Je geeft zelfstandig vorm aan 
het voorbereidingsproces en begeleidt de uitvoering. Je zet efficiënte en veilige werkmethoden op en bewaakt de 
voortgang waarbij je nauw samenwerkt met de uitvoering. Je voert overleg met zowel interne- als externe op-
drachtgevers en met leveranciers om af te stemmen over leveringen en inkooporders. Daarnaast ben je aanwezig bij 
bouwvergaderingen en voer je de eventuele acties die daaruit voorkomen uit. Aan het einde van een project zorg je 
samen met de projectleider voor een opleverdossier. 

Concreet zorg je er voor dat het werk op het juiste kwaliteitsniveau binnen het gestelde budget wordt uitgevoerd. 
Dit doe je in teamverband met ervaren collega’s en een groot eigen machinepark. 
Een uitdagende en afwisselende functie met veel verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en ontwikkelingsmo-
gelijkheden in een jong en enthousiast team binnen ons groeiende innovatieve bedrijf. Op ons kantoor in Gytsjerk 
werken ongeveer 35 medewerkers waarvan 4 werkvoorbereiders. 

Wie ben jij? 

Þ Je hebt bij voorkeur de Hbo opleiding civiele techniek afgerond; 
Þ Je hebt kennis van Autocad of bent bereid dit te leren; 
Þ Kennis over de RAW systematiek is een pre; 
Þ Je kunt overzicht houden en creëren, bent in staat zelfstandig te werken en bent proactief ingesteld; 
Þ Je hebt bij voorkeur ervaring maar ben je net afgestudeerd en op zoek naar een baan als deze dan leren we 

het je graag. 
 

Wat bieden wij? 
We bieden jou een uitdagende baan voor 40 uur per week. We verlonen volgens de cao Groen, Grond en Infra-
structuur. Inschaling doen we op basis van opleiding en ervaring. Overige voorwaarden bespreken we graag tijdens 
een gesprek. Past deze functie bij je en spreekt ons bedrijf je aan dat horen we graag van je! 

Meer informatie en solliciteren 
Heb je na het lezen van deze functie nog vragen neem dan contact op met Renate Boelens (HR) via 
HR@jellebijlsma.nl of bel met 06- 59 83 64 30 (bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag). 

Je interesse met motivatie en CV kun je mailen naar HR@jellebijlsma.nl.   


