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Werkvoorbereid(st)er Oké Vastgoedservice B.V. 
 
Oké Groep B.V. is actief in: Schoonmaak, Vastgoedonderhoud en Asbestsanering. Neem de proef 
op de som en merk dat het al vanaf het eerste contact meer dan oké voelt! 

 
Wegens wijzigingen in onze organisatie zijn we per direct op zoek naar een punctuele 
allround werkvoorbereid(st)er bij Oké Vastgoedservice B.V.; 

 
Plaats in de organisatie: 
De werkvoorbereider legt verantwoording af bij de bedrijfsleider 
 
Oké Vastgoedservice B.V. is actief op het gebied van: 

 Mutatie onderhoud 

 Dagelijks onderhoud 

 Schilderwerk 

 Inpandig sloopwerk 

 Ontruimingen van woningen en panden 

 
Taken: 
Is verantwoordelijk voor: 
 

 Invullen van de calculaties; 

 Werkbonnen aanmaken voor personeel; 

 Projecten aanmaken; 

 Archiveren en bijhouden correspondentie / documenten in projectmappen; 

 Plannen en voorbereiden projecten; 

 Algemene inkoopvoorbereiding zoals het aanvragen en vergelijken van offertes; 

 Signaleren en bewaken van meer- en minderwerk; 

 Nabellen offertes / nog in te dienen kosten onderaannemers; 

 Afspraken maken met bewoners / opdrachtgevers indien van toepassing; 

 Bestellen materialen, vuilcontainers en huren materieel e.d.; 

 Vergunningen regelen; 

 Uren invoeren; 

 Inkooporder aanmaken voor leveranciers; 

 Actief meedenken inzake verbetervoorstellen van de processen en komen met voorstellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://okebv.nl/schoonmaak-overzicht/
http://okebv.nl/dienst-overzicht-pagina/
http://okebv.nl/rollend-materiaal
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Profiel:  
 
Als werkvoorbereid(st)er ben je mede verantwoordelijk voor een goed eindresultaat.  
Dit komt ook terug in de verantwoordelijke taken. 
Hij/zij werkt nauw samen met het team van Oké Vastgoedservice B.V.  
Samenwerken is het motto, met continue verbeteren als uitgangspunt. 
 
Je bent bij Oké Vastgoedservice verantwoordelijk voor je eigen vak ontwikkeling en het verder 
ontwikkelen, uitbouwen en innoveren van je eigen specialisatie. Er is voldoende ruimte om nog te 
groeien, maar i.v.m. de samenstelling van het team zijn wij niet op zoek naar een 
starter/schoolverlater. Enige ervaring is van belang. 
 
Functie eisen: 
 

 Minimaal MBO werk en- denkniveau;  

 MBO Bouwkunde of gelijkwaardig; 

 Fulltime, 40 uur per week beschikbaar; 

 Rijbewijs B; 

 Goed analytisch vermogen; 

 Goede communicatieve vaardigheden; 

 Representatief en prettig in de omgang; 

 Organisatorisch vermogen en commercieel inzicht; 

 Een stressbestendige persoonlijkheid; 

 Goede beheersing van alle onderdelen van Microsoft Office; 

 Enkele jaren relevante ervaring in soortgelijke functie en branche; 

 Goede beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift; 

 Werkt zeer nauwkeurig en zorgvuldig; 

 Initiatiefrijk en probleemoplossend; 

 Is goed in plannen en organiseren; 
 
Wat bieden wij jou? 

- Een uitdagende, verantwoordelijke baan in een jong dynamisch team; 
- Een plezierige, informele werkomgeving, waarin je jezelf persoonlijk en vakinhoudelijk 

optimaal kunt ontwikkelen; 
- Een goed passend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden; 

 
Denk jij te passen binnen het geschetste profiel, solliciteer dan direct. 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
 


