
 
 
 
 
 
 

Werkvoorbereider GWW (40 uur) 

 

In het kort: 

Hou jij van civiele techniek en vind je het leuk om in teamverband aan gave projecten te werken? 

Kom dan bij ons werken als werkvoorbereider! Je komt terecht in een gedreven en ambitieus team 

waar je de mogelijkheid krijgt om jezelf met unieke kansen verder te ontwikkelen.  

Dit ga je doen:  

Eén ding is zeker, als je van afwisseling houdt, dan zit je goed als werkvoorbereider bij Molhoek - 
CCT, want iedere dag is anders. De ene dag maak je een planning voor het aanleggen van perrons, de 
volgende dag check je materialen voor de bouw van een overweg. Wat wel hetzelfde is: jouw team 
rekent op je. Als aanspreekpunt voor de projectleider en de uitvoerder zorg jij ervoor dat iedereen 
aan de slag kan. Of dat nu bijvoorbeeld in Groningen is bij het project Ombouw station Groningen of 
in Zeeland waar jullie bezig zijn met de aanleg van een windmolenpark. Best uitdagend werk dus, 
waarbij jij ervoor zorgt dat al het materiaal er is, de planning staat en projectdossiers zijn 
aangemaakt en bijgehouden. 

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het bewaken en het bijsturen van onze projecten. Denk 
hierbij aan werk- en keuringsplannen, het opstellen van afwijkingen en meer- en 
minderwerkopstellingen. Ook let je op de Arbowetgeving. Veiligheid staat voor ons op nummer één. 
Zo zijn wij gecertificeerd voor Safety Culture Ladder niveau 4. Als er iets misgaat, dan trek je aan de 
bel, want we werken veilig of we werken niet! En niet onbelangrijk, jij bewaakt het budget, het is 
tenslotte niet gratis. 

Je verricht jouw werkzaamheden grotendeels vanuit het kantoor in Utrecht en je zit ook wel eens op 
onze projectlocaties. Ons werkgebied strekt zich uit over heel Nederland. 

Dit is jouw bedrijf: 

Molhoek CCT is een zelfstandig opererend bedrijf onder de Strukton Groep en nationaal een kracht 
om rekening mee te houden. Rail gebonden civiele werken (aanleg perrons, overwegen, 
drainagesystemen, hekwerken langs het spoor, diverse bestratingen), aanbrengen van gewapende 
grond, grond- en wegenbouw en ook grootschalig groenonderhoud behoren tot de belangrijkste 
werkzaamheden van Molhoek-CCT B.V. Daarnaast leggen wij ook industrieterreinen en 
recreatiegebieden aan en beheren deze. Stuk voor stuk mooie projecten waar we trots op zijn. 

Dit mag je van ons verwachten: 

Molhoek CCT is een familiair bedrijf onder de leiding van een Pater familias. En dat is niet voor 
niets. De betrokkenheid en trots in de organisatie is groot. Je komt terecht in een zeer collegiale en 
gedreven werkomgeving met veel ruimte voor opleiding, persoonlijke ontwikkeling en groei. Wij 
zoeken iemand voor de lange termijn, daarom bieden wij je een baan met uitstekende primaire en 
secundaire arbeidsvoorwaarden. Jouw salaris ligt tussen de 2.900 en 4.700 euro betaald in 13  



 
 
 
 
 
 
periodes. Je ontvangt een goede pensioenregeling met werkgeversbijdrage en 43 vakantiedagen per 
jaar. Om aan het milieu ons steentje bij te dragen, stimuleren wij elektrisch rijden. Zo ook bij de 
keuze van jouw leaseauto. Bij verschillende sportscholen in het land kun je korting krijgen op je 
abonnement. We bieden je daarnaast een collectieve ziektekostenverzekering en een 
personeelsvoordeelwinkel. Ook gaan we je helpen om het beste uit jezelf te halen. Je krijgt daarom 
veel ruimte voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling. 

De functie is fulltime (40 uur per week), maar parttime (minimaal 32 uur per week) is eventueel 
bespreekbaar. 

Dit verwachten wij van jou: 

Jij bent positief ingesteld, een echt organisatietalent en onze rots in de branding. Je houdt van 
afwisseling en van een geintje. Maar in je werk ben je gestructureerd en weet je het hoofd koel te 
houden wanneer de werkdruk stijgt. Hierdoor kan je anderen goed meenemen in de planning en 
enthousiast maken. Je flexibele instelling zorgt ervoor dat je goed om kunt gaan met verandering, 
maar als het nodig is dan sta jij je mannetje. Je steekt de handen graag uit de mouwen en werkt 
graag met je team schouder aan schouder te werken. Kortom, jij houdt wel van een uitdaging! 

Verder heb je: 

• minimaal MBO+ werk- en denkniveau 
• een achtergrond in de civiele techniek 
• werkervaring in de rol van werkvoorbereider 
• een goede beheersing van administratieve processen en kennis van de aanwezige 

contractvormen in de markt zoals RAW en UAV-GC 
• een goede beheersing van de Nederlandse taal. 
• Een rijbewijs B 

Ben je enthousiast, maar twijfel je of je voldoet aan het profiel? Aarzel dan niet om toch je cv op te 
sturen. Wij vinden je werkervaring belangrijker dan je opleidingsrichting! 

Meer informatie en solliciteren 

Meer weten? 
Heeft deze vacature jouw interesse gewekt, en wil je graag nog meer informatie? Neem dan contact 
op met René Siertsema via 06 – 1002 61 51 of via mail r.siertsema@molhoek-cct.nl. Ook is René via 
whatsapp bereikbaar. 

Solliciteren 
Ben je enthousiast geworden over deze functie dan zien we jouw reactie en CV graag tegemoet.  
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