
 

 
 

 

 

 

Ben jij een ervaren werkvoorbereider en wil je een volgende stap in je carrière zetten? Dan hebben wij 

een mooie afwisselende functie binnen onze wereld van duurzame en innovatieve houtbouwprojecten.   

Werk samen met ons aan een betere wereld met dé bouwmaterialen van de toekomst!  

 

Werkvoorbereider-projectleider  
 

Wat ga je doen? 

Jij bent samen met jouw collega’s verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding en de begeleiding van de 

houtbouwprojecten. In deze functie heb je de volgende taken: 

 Je begeleidt de werkvoorbereiding- en het uitvoeringsproces. 

 Je bewaakt lopende projecten op budget, doorlooptijd en kwaliteit.  

 Je bent het aanspreekpunt voor onze klanten, leveranciers en partners (architecten en aannemers). 

 Je begeleidt de projecten op locatie en bent aanwezig bij bouwvergaderingen.   

 Je zorgt voor de tijdige bestelling van de materialen.  

 Je signaleert meer- en minderwerk. 

 Je zorgt voor de naleving van de (wettelijke) veiligheidsvoorschriften. 

 

Wat vragen wij? 

 Je hebt een aantal jaren ervaring in een vergelijkbare functie.   

 Je kent de werkwijze van architecten, constructeurs en bouwbedrijven.  

 Je kan uitstekend de behoefte van de klant vertalen naar een technische opdracht.  

 Je kan goed de constructie van een gebouw doorgronden en op basis hiervan de juiste technisch 

keuzes maken.  

 Je bent communicatief sterk en doortastend.  

 Je kunt gestructureerd werken en behoudt het overzicht. 

 

Wat bieden wij?  

Vind je het leuk om samen te werken in een hecht team en met elkaar innovatieve, duurzame en 

kwalitatieve houtconstructies te maken voor de klant?         



 

 
 

 

Dan bieden wij jou een belangrijke rol in de kern van de organisatie met veel vrijheid, eigen initiatief en 

verantwoordelijkheid. Werken bij Derix betekent samenwerken met enthousiaste collega's in een 

boeiende technische omgeving. Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden maken het aanbod 

compleet.  

Wie zijn wij?  

Derix is een toonaangevend en van oorsprong Duits familiebedrijf, met diverse vestigingen in Duitsland 

en Nederland. We zijn gespecialiseerd in complexe gelamineerde houtconstructies. De kennis van onze 

medewerkers, hun motivatie en hun teamwork zijn de sleutel tot ons succes. Wij werken nauw samen 

met onder andere architecten en aannemers om innovatieve en duurzame bouwprojecten te realiseren.  

Met onze houtbouw denken wij aan de wereld van morgen. Bomen nemen koolstofdioxide op uit de 

atmosfeer, die langdurig opgeslagen wordt zodra de bomen tot houten bouwproducten worden verwerkt. 

Vanzelfsprekend is het hout van Derix PEFC-gecertificeerd en afkomstig uit duurzaam beheerde bossen, 

wat betekent dat er voor elke boom die wordt gekapt minimaal een nieuwe boom wordt teruggeplant. 

Grootse gebouwen in een duurzame wereld: Derix maakt het allemaal mogelijk!  

Vragen over deze vacature?  

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Reageer dan nu. De selectieprocedure voor deze functie verloopt 

via Alliant Select. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Kees Leppink via 

telefoonnummer 06-21705690 of kees@alliantselect.nl  
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