
 

FUNCTIE-EISEN: 

- HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur civiele techniek of gelijkwaardig). 

- Bij voorkeur minimaal 3 jaar werkervaring. 

- Je bent bekend met de RAW-systematiek.  

- Je bent communicatief vaardig in woord en geschrift. 

 

Zijn onze kernwaarden ook jouw kernwaarden en voldoe jij aan de functie-eisen? Reageer dan direct met je CV en 

sollicitatiebrief! Richt je brief aan dhr. J.C. de Ruiter en mail deze naar: jan@verheijsliedrecht.nl o.v.v. ‘sollicitatie 

werkvoorbereider’. Heb je nog vragen over deze vacature? Dan kun je telefonisch contact opnemen met hoofd 

bedrijfsbureau Cornelis Breen (06-4605 0430).  

Kubus 9      

T: 0184 43 30 95    

info@verheijsliedrecht.nl   

Postbus 118 

3360 AC Sliedrecht 

www.verheijsliedrecht.nl 

FUNCTIE OMSCHRIJVING: 

Als werkvoorbereider bij Verheij Infra B.V. werk je in een modern kantoor aan een grondige voorbereiding van onze 

projecten. Je koopt materialen in, maakt afspraken met onderaannemers en stelt planningen en plannen op. Je draagt 

zorg voor een soepele start en uitvoering van onze projecten. Gedurende de uitvoering van het project blijft de 

werkvoorbereider intensief samenwerken met de uitvoerder van een project. 

 

TIME FOR CHANGE? 

GEBRUIK DEZE KERSTVAKANTIE OM 

NA TE DENKEN OVER JOUW TOEKOMST! 

WIJ ZOEKEN PER DIRECT EEN: 

WERKVOORBEREIDER 

WIJ ZIJN VERHEIJ: 

Wij zijn Verheij Infra, een alleskunner op het gebied van grondwerk en bestratingen, rioolconstructies, bodemsaneringen, 

beton- en damwandconstructies en groenvoorzieningen. Geen werk is voor ons te moeilijk of te groot; juist de complexe 

projecten maken wij tot een succes. En daar zijn we trots op. 

Onze kernwaarden geven aan waar we voor staan, hoe we te werk gaan en waar we op aangesproken mogen worden: 

Vertrouwen, Veilig, Vriendelijk, Vernieuwend, Verantwoord. Onder ons motto 'meedenken en uitvoeren' staan we naast 

onze opdrachtgevers, denken we proactief mee en maken wij hun wensen werkelijkheid. 

 

Door gestage omzetgroei en de ontwikkeling van de organisatie hebben wij behoefte aan een ervaren werkvoorbereider. 
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