
 

 

 

 

 

 

Adams Aannemingen, te Beerse, is al meer dan 60 jaar gespecialiseerd in grond- en afbraakwerken en 

aanverwante mobiele activiteiten zoals breek-, zeef-, frees- en hakselwerken. Doorheen de jaren 

bouwden we een uitgebreide expertise op in uiteenlopende projecten, vnl. in de provincie Antwerpen. 

Onze klanten (projectontwikkelaars, overheid, particulieren, enz.) kunnen dan ook rekenen op onze 

vakkundige en kwalitatieve aanpak. Naast een modern machinepark zijn gemotiveerde en ervaren 

vakmensen de sleutel tot ons succes. Om vanop onze binnendienst de tandem te vormen met onze 2 

werfleiders zijn we op zoek naar een (m/v):  

 

Werkvoorbereider 
 

Functie 

Als administratieve spil in onze organisatie sta je in voor de volledige voorbereiding van onze werven. 

Jouw zorgvuldige en proactieve afhandeling van bestellingen, technische verslagen en documentatie 

inzake veiligheid, vergunningen en kwaliteit zorgen voor een vlotte start van onze projecten. Verder 

pas je plannen aan in Autocad en verzorg je de opmaak van AS Built dossiers en vorderingsstaten. Op 

die manier ben je een gewaardeerde steun voor onze werfleiders en vorm je de brug tussen calculatie 

en facturatie. Samenwerken staat centraal in ons team! 

 

Aanbod 

Met een eerste technische, administratieve of coördinerende ervaring in de bouwsector kan je bij ons 

al snel diverse uitdagingen in handen nemen. We houden hierbij rekening met je talenten en bieden 

kansen, begeleiding en opleiding. Jouw administratieve en bouwtechnische feeling is een sterke 

aanvulling in ons team, zodat onze werfleiding zich kan focussen op de uitvoering van werven. Je denkt 

mee met onze organisatie en krijgt ruimte voor eigen inbreng zodat we de kwaliteit en efficiëntie van 

onze werking kunnen blijven verbeteren. Je komt terecht in een stabiele onderneming en een 

dynamisch, collegiaal team dat jouw ondersteuning en inzet enorm zal waarderen.  

 

Interesse?  

Informeer of solliciteer via solliciteren@goelen.be t.a.v. Gert-Jan Claessen. Je kan rekenen op een 

discrete behandeling van je sollicitatie. Voor meer informatie: 014 61 57 87. 
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