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Op zoek naar een baan met veel variatie en
goede klantcontacten? Wij zoeken een:
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Stedupro B.V.
In de utiliteitsbouw en agrarische sector is
Stedupro actief in het leveren en aanbrengen
van staalconstructies en dak- en gevelbeplatingen voor zowel renovatie als nieuwbouw.
Met toenemende mate houden wij ons bezig
met het compleet renoveren van hallen, stallen
en loodsen. Dit houdt in dat wij panden compleet ontdoen van asbestbeplatingen en overige oude dak- en gevelbeplatingen. Niet alleen
de schil van het gebouw wordt vernieuwd, indien nodig worden ook aanpassingen aan het
casco gedaan om het gebouw weer volgens de
huidige normen op te kunnen bouwen met als
eindresultaat een vrijwel nieuw gebouw.

Functieomschrijving

Functie-eisen

Solliciteren

Als projectvoorbereider bij Stedupro maak je zelf je calculaties,
meet je het werk in en teken je zelf de werktekeningen.
Je bereidt het werk voor en onderhoudt tijdens je project
contact met de klant.
Op basis van tekeningen, schetsen en/of mondelinge informatie
beoordeel je hoe het project het beste uitgevoerd kan worden.
Je trekt de benodigde materialen uit en bestelt deze.
Voor uitbesteed werk stuur je de montage aan en zie je
toe op tijdige oplevering. Je stelt werkinstructies op voor
de montagemedewerkers over bijv. de volgorde waarin de
werkzaamheden plaats gaan vinden, wanneer de materialen
komen en beantwoord hun vragen.

• Je hebt een afgeronde technisch/bouwkundig gerelateerde
MBO-4 of HBO opleiding.
• Je beheerst de Nederlandse taal zowel mondeling als
schriftelijk goed.
• Je hebt ervaring met Autocad tekenen.
• Je bent een stressbestendige teamspeler die goed kan plannen
en organiseren.
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en weet
informatie duidelijk en pakkend over te brengen.
• Ervaring in dak- en gevelbeplatingen of staalbouw is een pré.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op
met Wijnand van Manen, telefoonnummer
06 1589 9040 of verstuur uw sollicitatie per
e-mail naar wijnand@stedupro.nl
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