
Vacature Werkvoorbereider 
 

Plan Effect is dé specialist op het gebied van ontwerp, productie en montage van hoogwaardige 

systeemwanden.  In bijna 30 jaar tijd hebben we sterke persoonlijke relaties met onze klanten 

opgebouwd en denken we altijd in mogelijkheden en flexibele, innovatieve oplossingen. Om dit 

mogelijk te maken werken we met een team van zeer gedreven en betrokken collega’s aan de 

realisatie van alle projecten.  

 

Ter ondersteuning van ons team zijn wij op zoek naar een ambitieuze Werkvoorbereider (38 uur) 

 

Functieomschrijving 

Als Werkvoorbereider bij Plan Effect werk je nauw samen met verschillende collega’s in een 

projectteam om de orders zo goed en snel mogelijk door de organisatie te krijgen. Vanuit jouw 

expertise draag jij bij aan onze projecten door: 

• Het uittekenen van projecten  

• Bestellen van materialen 

• Maken van werkopdrachten voor de productie 

• Het verstrekken van technisch advies naar klanten en projectteams 

• Bewaken van de voortgang en deadlines van projecten 

 

Wat kun je: 

• Je hebt technisch en bouwkundig inzicht en bij voorkeur een afgeronde opleiding MTS 

Bouwkunde. 

• Je hebt enkele jaren relevante werkervaring, bijvoorbeeld als werkvoorbereider bij een 

aannemer of in de afbouw. 

• Je hebt ervaring met tekenprogramma’s zoals AutoCAD en/of REVIT. 

 

Wie ben je: 

- Je bent een echte teamspeler, voor jou is samenwerken en het delen van kennis en ervaring 

vanzelfsprekend. 

- Je staat open voor veranderingen en denkt mee over innovaties en het optimaliseren van 

processen. 

- Je hebt een actieve en positieve instelling en krijgt er energie van om in een dynamische 

omgeving te werken. 

- Je bent goed in het organiseren en plannen van je werkzaamheden en hebt een scherp oog 

voor details. 

- Je bent creatief in het bedenken van (maatwerk) oplossingen. 

 

Wat maakt werken bij Plan Effect leuk: 

• We zijn al jaren succesvol en erg trots op onze mooie producten en projecten. 

• Je komt terecht in een inspirerende en vernieuwende werkomgeving met fijne collega’s. 

• Een goed salaris en arbeidsvoorwaarden zijn bij ons vanzelfsprekend. Daarnaast investeren 

we graag in opleidings- en doorgroeimogelijkheden. 

• We vinden plezier erg belangrijk en organiseren daarom veel gezellige borrels, uitjes en 

activiteiten. 

 

Interesse om ons team te komen versterken? 

Stuur dan je motivatiebrief en CV naar: inge@planeffect.nl  en bezoek alvast onze website 

www.planeffect.nl voor meer inspiratie. 


