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Samen met je collega’s begeleid je onze duurzame en innovatieve houtbouwprojecten. Denk bijvoorbeeld aan het kantoorgebouw 
van Triodos Bank in Driebergen, dat in 2021 de Nationale Houtbouwprijs heeft gewonnen. Je weet hoe je plannen tot een tastbaar 
resultaat brengt. Je bent nauwkeurig en werkt gestructureerd. Dat doe je in een omgeving waar je samen werkt aan een betere 
wereld met dé bouwmaterialen van de toekomst! 
 
Herken jij je hierin? En is het tijd voor een volgende stap in jouw carrière? Dan zijn we benieuwd naar jouw motivatie! 
 
Begin bij ons kantoor in Lierderholthuis als  
 

Projectcoördinator voorbereiding productie 
 
Wat ga je doen?  
 
Het bewaken van de voortgang van het project is de kern van je functie. Je zorgt met name voor een goede voorbereiding van de 
productie met controle van tekeningen, logistieke voorbereiding en het inplannen van de productiewerkzaamheden in de juiste 
volgorde. Ook zorg je voor de beschikbaarheid van materialen. Je overziet het complete project, bewaakt nauwgezet planning en 
budget en waarborgt een soepele voortgang. Hierbij werk je nauw samen met projectleiding en de montageploeg en stem je de 
planning en het meer- en minderwerk met de klant af.  
 
Wat vragen wij? 
 

 Je bent (bouw)technisch geschoold op MBO of HBO-niveau. 
 Je hebt een aantal jaren ervaring in een vergelijkbare (productie)omgeving. 
 Je kunt goed plannen, organiseren en samenwerken. 
 Je hebt affiniteit met hout of duurzame bouwmaterialen. 
 Je kunt gestructureerd werken en behoudt het overzicht. 
 Je kunt communiceren in zowel de Nederlandse als Duitse taal of bent bereid dit te leren. 

 
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 vestigingen in Duitsland en Nederland. We zijn een 
topspeler op het gebied van 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 houtenbouwproducten worden verwerkt. Vanzelfsprekend 
is ons hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Grootse gebouwen in een duurzame wereld: Derix maakt het allemaal 
mogelijk! 
 
Solliciteer nu 
 
Ben jij enthousiast over deze functie? Je reactie is van harte welkom! Je kunt je motivatiebrief en cv mailen naar Kees Leppink van 
Alliant Select: kees@alliantselect.nl. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Kees Leppink per mail of via telefoonnummer 
06-21705690.  
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