
 

  

Vacature Werkvoorbereider Cleanroom Combination Group (fulltime) 
  
Werken aan projecten van betekenis, of het project nu groot of klein is; jouw inzet als 
werkvoorbereider bepaalt mede het succes. Als werkvoorbereider is het jouw prioriteit dat alles binnen 
het project goed geregeld is. Een cruciale rol waarin je het bouwproces meemaakt van begin tot eind 
en veel afwisseling in je werk hebt. Zo ben je vandaag bezig met de tijdsplanning van een project en 
regel je morgen de bestellingen, terwijl je ondertussen het financiële overzicht bewaakt.  
 
Verantwoordelijkheden 
 
Als werkvoorbereider kom je te werken in een enthousiast team dat verantwoordelijk is voor het 
gehele project, van engineering en uitwerking van detailontwerp tot en met realisatie en oplevering. 
Het projectteam bestaat uit collega’s uit meerdere disciplines. De uitdaging is om met de diverse 
betrokken partijen, zowel intern als extern, zodanige afspraken te maken dat alle werkzaamheden 
goed en tijdig kunnen worden uitgevoerd. Je werkt vanuit het kantoor in Bergeijk aan projecten in 
ziekenhuizen, farma- en biotech industrie en utiliteitsprojecten, verspreid over heel Nederland. 

Dit betekent dat je o.a.  

 In een projectteam werkt aan engineering en realisatie. 
 Projecten financieel opzet en bewaakt in Navision/Business Central.  
 Projectplanning verwerkt in MS Projects. 
 Benodigde materialen uittrekt en bestelt. 
 Corrigerende maatregelen neemt bij afwijkende leveringen van materiaal. 
 Een keuringsplan opstelt in overleg met de uitvoerders en projectleider. 
 Aanvullende offertes voor  meer- en minderwerk maakt. 
 Deelneemt aan projectteamoverleg en bouwvergaderingen. 
 
Competenties 
 
Een enthousiaste bouwkundige: 
 
 Werk- en denkniveau MBO+ / HBO bouwkunde en enige jaren ervaring in de algemene bouw of 

afbouw, bij voorkeur als uitvoerder of werkvoorbereider. 
 Een hoge mate van zelfstandigheid, accuratesse en flexibiliteit. 
 Creativiteit en inventiviteit. 
 Technisch inzicht. 
 Communicatieve vaardigheden op diverse niveaus (klanten, monteurs, projectleiders, leveranciers etc.). 
 Onderhandelingsvaardigheid 
 Overtuigingskracht. 
 
Wij bieden 
 
 Een uitdagende en afwisselende functie in wisselende projectteams. 
 Een professionele – maar tegelijkertijd ook informele – werkomgeving. 
 Goede opleidings- en doorgroeimogelijkheden. 
 Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor de Afbouw. 
 Jaarcontract dat bij gebleken geschiktheid wordt omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd.  
  



 

  

Over Cleanroom Combination Group bv 

 

One-stop-shopping voor de zorg, farma, biotech en hoogwaardige utiliteit 

 

Cleanroom Combination Group bv maakt samen met GB Construct bv en CCG Belgium bvba deel uit 

van een groep van bedrijven onder CCG Holding bv. De bedrijven zijn gespecialiseerd in de inrichting 

en realisatie van geclassificeerde ruimtes en algemene bouw, in de eerste en tweedelijns zorg, farma, 

biotech en hoogwaardige utiliteit. Daar waar mogelijk maken de zusterbedrijven gebruik van elkaars 

expertise en vaardigheden. Hierdoor wordt het vakmanschap dat in huis is, optimaal benut. 

 
In totaal werken er 45 medewerkers bij de bedrijven in Nederland.  
Vanuit de vestigingsplaats in Bergeijk worden projecten in het hele land gerealiseerd. 
Voor meer informatie over het bedrijf: www.cleanroomcg.nl 
 
Informatie en procedure 

 

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de heer Michiel van Kooten, 
technisch directeur, op telefoonnummer +31 6 51103662. 
 
Je brief met motivatie en cv kun je mailen naar michiel.vkooten@ccgholding.nl onder vermelding van 
vacature “werkvoorbereider”. 
 
Afhankelijk van de belangstelling en je profiel kan een assessment onderdeel uitmaken van de 
procedure. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 

 

http://www.cleanroomcg.nl/
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