
Van de Vin ramen en kozijnen 

     “Ketenpartner bij uitstek” 

 

werkvoorbereider 
Als werkvoorbereider ben je op projectniveau verantwoordelijk voor het traject van kostprijsbepaling tot 
en met de werkvoorbereiding. Hierbij heb je nauw contact met onze klanten om samen tot de beste 
oplossing te komen. Je bent onderdeel van een projectteam. Tijd, budget en kwaliteit hou je scherp in de 
gaten. Dit doe je samen met je collega’s. We zijn sterk LEAN en QRM georiënteerd om greep te hebben op 

het gehele proces en tot de beste samenwerking te komen. 

Als nieuwe collega zal jouw kennis en ervaring samenkomen met die van je collega’s en leiden we je intern 
en/of extern op tot volwaardig medewerker van ons bedrijfsbureau waarbij BIM inmiddels bij een groot 
deel van de projecten met onze ketenpartners wordt ingezet. 

Je bent een teamspeler die sterk is in het plannen en organiseren van je werkzaamheden. Je 
communiceert helder en duidelijk. Verder heb je een enthousiaste en klantgerichte houding en werk je 
zelfstandig, gestructureerd en overzichtelijk. Je beschikt over een mbo of hbo opleiding bij voorkeur bouw 

gerelateerd. 

Ons doel: De beste ketenpartner zijn voor houten kozijnen. Een mix van grote en kleine projecten, werken 
met nieuwe technologie en innovatief denken. Van de Vin is een vernieuwende organisatie waar jij nieuwe 
ideeën verwelkomt, aanjaagt en omarmt. Jij brengt dat bij ons in de praktijk. Op ons kantoor in Heeze 
werken we aan uitdagende nieuwbouw- en renovatieprojecten voor de professionele markt. 

Geboden wordt een vacature voor een volledige werkweek met prima honorering die in overeenstemming 
zijn met de inhoud en het gewicht van de functie. Je krijgt ook volop ruimte voor persoonlijke 

ontwikkeling. Een e-assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

 

 

Enthousiast ? 

Voor een uitgebreide functieomschrijving van bovenstaande vacature, kunt je contact op nemen met 

Anton van de Vin, tel. 040-2241999 of rechtstreeks mobiel 06-53355854 en je kunt ook persoonlijke 
informatie of vragen sturen aan vacatures@vandevin.nl.  

Van de Vin ramen en kozijnen ‘industrieterrein De Poortmannen’ De Geestakkers 8 in Heeze. 
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