
Vacature senior werkvoorbereider 

Bedrijf: BV Intersell  
Locatie: Amsterdam  
Aantal uur: 40  
Opleidingsniveau: HBO Bouwkunde 

Bedrijfsprofiel:  
Aannemingsmij. B.V. Intersell is een middelgrote aannemer, actief in A’dam, t Gooi en omstreken. Met een 
team van zo'n 90 vaste medewerkers voeren we opdrachten uit voor; woningcorporaties, vastgoedbeheerders, 
particulieren en overige opdrachtgevers. In hoofdzaak houden wij ons bezig met renovatie-, transformatie-, en 
onderhoudsprojecten en voeren wij voor diverse woningcorporaties mutatie- en klachtenonderhoud uit. 
Bovendien vindt op beperkte schaal nieuwbouw van (luxe) woningen en onroerend goed plaats. Naast de 
bouwactiviteiten beschikken wij over een kleine doch goed geoutilleerde timmerfabriek alwaar we 
voornamelijk naar eigen behoefte diverse onderdelen als kozijnen, ramen, trappen, kasten e.d. produceren.  

Bedrijfscultuur:  
De bedrijfsfilosofie van Intersell richt zich op het creëren van continuïteit op de lange termijn. Iets wat slechts 
bereikt kan worden door het handhaven en verder optimaliseren van de kwaliteit van de bouwkundige 
dienstverlening. De intentie om solide werk te leveren wint het wat ons betreft van het 'snelle geld verdienen'. 
We hebben de naam een betrouwbare, ter zake kundige en innoverende partner te zijn voor particulieren, de 
overheid en het bedrijfsleven. Dat willen we graag zo houden en daar werken we iedere dag aan.  
Beschik je een over flinke dosis enthousiasme, ligt je passie in de renovatie en onderhoud, sluit jouw vergaarde 
kennis aan op deze specifieke tak van ontwikkelen en bouwen, werk je graag in teamverband en spreekt ons 
credo “voortdurend verbeteren” je aan, dan is deze baan echt iets voor jou.  

Onze Werkvoorbereider (senior) is werkzaam in een projectteam. Je draagt verantwoordelijkheid voor de 
voorbereiding van onze projecten. Je combineert visie op het gebied van proces- en technisch management 
met gedegen vakinhoudelijke kennis. 

Functieomschrijving Werkvoorbereider (senior) 
•Onderhouden van contacten met het tenderteam, de werkvoorbereiding en de uitvoering binnen de

organisatie.
•Minimaliseren van de risico's in projecten en maximaliseren van de impact van de uitvoering.
•Bewaken van de voortgang van projecten, dit betreft onder andere tijd, kwaliteit en budget van de scope.
•Het beoordelen en opstellen van detailontwerpen.
•Inkopen van materialen en diensten.
•Eventueel aansturen van ontwerpspecialisten en onderaannemers.
•Opstellen werk- en keuringsplannen

Wil je in aanmerking komen voor deze interessante functie, dan voldoe je aan de volgende functie-eisen: 

Een Werkvoorbereider (senior) moet in de eerste plaats een deskundige zijn op het gebied van civiele techniek 
en technisch inzicht hebben. 
•Je hebt een HBO Technische opleiding.
•Je hebt affiniteit met de verschillende, geïntegreerde, contractvormen en werkwijze zoals: UAV / UAV-GC /
D&C / E&C /  Bouwteam.
•Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie.
•Je hebt ervaring met de daarbij benodigde specifieke software kennis zoals AutoCAD / BIS
•Je bent gestructureerd en zelfstandig.
•Je bent in staat om overzicht te bewaken zonder de details uit het oog te verliezen.
•Je bent resultaatgericht, initiatiefrijk en analytisch sterk.



• ervaring met het doorlopen van verschillende stadia van projectontwikkeling;
• affiniteit met vooroorlogse binnenstadbouw is een pre;

Arbeidsvoorwaarden  
Wij bieden een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, e.e.a. afgestemd op ervaring en leeftijd. 
Daarnaast bieden wij een plezierige werkomgeving met een no nonsens beleid.  

Solliciteren  
Interesse in deze vacature? Stuur ons dan uw sollicitatie met korte motivatie en actueel CV. 
U kunt deze richten aan Dhr D.A van Enk, dik@bvintersell.nl 

mailto:dik@bvintersell.nl

