
 

 

 

Voor ons bedrijf zijn wij op zoek naar een: 

Junior Werkvoorbereider Spoorwegbouw (40 uur p.w.) m/v 

Als werkvoorbereider vervul je een spilfunctie in een project. Je vormt de ondersteuning voor de uit-

voering vanuit kantoor. In deze juniorfunctie word je begeleid door een ervaren collega. Hierdoor 

krijg je alle mogelijkheden om kennis te vergaren en te groeien in je functie. 

Wat verwachten wij van jou? 

 Binnen deze veelzijdige rol houd je je bezig met het voorbereiden en plannen van projecten in 

de spoorwegbouw; 

 Je stelt projectplannen (kwaliteitsplannen en planningen) op en onderhoudt contacten met de 

uitvoering; 

 Je stelt in samenwerking met een veiligheidskundige Veiligheids- en Gezondheidsplannen 

op; 

 Je onderhoudt contact met technische specialisten inzake ontwerpen, tekeningen en maat-

voering; 

 Je bent regelmatig op de bouwplaats te vinden om projecten te begeleiden en de stand van 

zaken te monitoren; 

 Je bent medeverantwoordelijk voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Wilde 

NL BV, zoals beschreven in het KAM-systeem. 

Wanneer pas je bij ons? 

 HBO werk- / denkniveau, technische opleiding in civiele techniek of bouwkunde; 

 Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

 Verder beschik je over goede communicatieve vaardigheden, heb je oog voor detail en ga je 

zorgvuldig te werk; 

 Tenslotte ben je sociaal sterk en kun je goed samenwerken, maar ben je ook in staat om zelf-

standig te functioneren. 

Wat bieden wij jou? 

 Een baan in een jong en gedreven team; 

 Een uitstekend salaris op basis van cao bouwnijverheid; 

 40 vakantiedagen; 

 Een auto en telefoon van de zaak; 

 De mogelijkheden tot het volgen van opleidingen om de invulling van jouw baan nog meer 

vorm te geven. 

Bedrijfsinformatie 

De Wilde NL BV is een vooraanstaand en groeiend bedrijf op het gebied van spoorwegbouw en be-

tonboringen. Met kwaliteit, deskundigheid en precisie hoog in het vaandel kenmerkt de Wilde NL BV 

zich als een eigentijds, vooruitstrevend bedrijf. Met een voorsprong in technologie, door het ontwik-

kelen van diverse machines in eigen beheer, maakt het bedrijf een forse groei door en heeft de 

Wilde NL BV aan veel toonaangevende projecten gewerkt.  



Als familiebedrijf heeft De Wilde NL BV een compacte organisatie met korte lijnen en jong gemoti-

veerd personeel. De Wilde NL bv is een gezellig bedrijf met een no-nonsense mentaliteit. De Wilde 

NL bv is gecertificeerd conform ISO9001, VCA**, CO2 Prestatieladder en Veiligheidsprestatieladder 

en beschikt over een (deel)erkenning van ProRail.  

Contact 

Heeft deze vacature je enthousiasme gewekt? Dan ontvangen wij graag jouw motivatie om bij De 

Wilde NL BV te werken in de vorm van een brief met CV. Voor meer vragen rondom deze functie 

kan je terecht bij Maurice Swillens, bedrijfsleider: 0348-470146 of m.swillens@dewildebv.nl. 
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