
 

 

Sjabloon externe vacatures 

Vacaturenaam  Junior werkvoorbereider maatvoering bouw 

Naam bedrijf Stantec 

Algemeen informatie over 
bedrijf 

Als Stantec maken we de wereld beter. Dat doen we samen met 
25.000 collega’s, werkend op 400 locaties, verdeeld over 6 
continenten. Dit zijn stuk voor stuk mensgerichte adviseurs die 
geloven in een leefbare, veilige en duurzame omgeving. Met 
samenwerkingen, onderbouwd advies en een gezonde dosis lef 
maken we het verschil. In Nederland doen we dat met 300 
betrokken professionals onder het motto ‘design with community 
in mind’.  
Bij Stantec werken we vanuit concrete vraagstukken naar 
praktische oplossingen. Hierbij gaan we altijd de dialoog aan met 
de betrokkenen, maken we slim gebruik van bestaande  
data en durven we keuzes te maken. Ook als die verrassend zijn. 
Resultaat zijn innovatieve, gedragen oplossingen waarmee we de 
wereld een stukje beter maken. Samen met jou.  
Meer weten over de werksfeer binnen onze organisatie? We 
vertellen je hier graag alles over Stantec als werkgever: 
https://www.stantec.com/nl/careers 

  

Plaats vacature Arnhem, Delft of Oosterhout (Noord-Brabant) 

Hoeveel uur (ft/pt) 32, 36 of 40 

Functietekst  
 Je loopbaan beginnen als junior werkvoorbereider bouwkundige 
maatvoering bij Stantec? Wij bieden jou de deze gave uitdaging 
waar je volop de mogelijkheid krijgt om meer te leren over het 
vak. Je verzorgt de werkvoorbereiding voor projecten die onze 
maatvoerders uitvoeren in de utiliteits- en woningbouw. Ervaring 
is daarvoor niet nodig. Een ervaren medewerker leert je alle ins en 
outs over dit leuke vak. En tijdens ons Young Professional 
ontwikkelprogramma zorgen we er voor dat jij je softskills 
ontwikkelt. Klinkt dit als iets voor jou? Solliciteer dan nu op de 
vacature junior werkvoorbereider bouwkundige maatvoering bij 
Stantec!  
In onze continu veranderende leefomgeving is de bouw in 
ontwikkeling. Er ontstaan nieuwe bouwmethodieken, nieuwe 
bouwsystemen en nieuwe samenwerkingsvormen. Met ons team 
Geodesie spelen we hierop in en verzorgen we de bouwkundige 
hoofd-maatvoering voor onze vaste partners en opdrachtgevers. 
Hierbij combineren we het landmeetkundige proces met de 
bouwkundige aspecten en benaderen we projecten integraal.  
 
Hoe een werkdag als junior werkvoorbereider bouwkundige 
maatvoering eruit ziet? Nou, zo!  
Na een dag thuiswerken ga je met de trein naar kantoor voor de 
wekelijkse teammeeting met je mentor Hans. Hij geeft je advies 

https://www.stantec.com/nl/careers


 
over wat dingen waar je tegenaan bent gelopen. Hierna kruip je 
achter de computer en ga je verder met het omzetten van een 
bouwkundige tekening naar landmeetkundige werkvoorbereiding 
en RD-uitzetpunten. Gelukkig komt jouw kennis over Autocad hier 
goed van pas. Je hebt een leuk gesprek met een landmeter en 
geeft hem wat extra toelichting over de planning die je hebt 
opgesteld.  
Tijd voor pauze! Je wandelt dit keer niet naar de plaatselijke 
bakker, maar luistert naar een lunchlezing over de energietransitie 
in Nederland. Twee ervaren collega’s delen hun inzichten en 
bevindingen.  
Terug achter je bureau zie je dat het tijd is voor de wekelijkse 
teammeeting. Snel naar de vergaderruimte. Jullie bespreken wat 
er speelt in de regio, hebben het over belangrijke ontwikkelingen 
en delen successen. Hierna ga je met hernieuwde energie weer 
aan de slag, er is net een nieuw project binnen gekomen. Super 
vet! Jij mag de werkvoorbereider bouwkundige maatvoering doen 
van de “D’Oliphant’’ te Amsterdam. Jij krijgt er energie van om 
onderdeel te zijn van deze succesvolle verbouwing. Je kijkt op je 
horloge. Het is 5 uur, je sluit je laptop af en gaat met een voldaan 
gevoel naar huis.  
Op dagelijkse basis ben je als junior werkvoorbereider 
bouwkundige maatvoering bezig met de volgende taken:  

- Je kan bouwkundige tekeningen omzetten naar een 
correcte landmeetkundige werkvoorbereiding en RD-
uitzetpunten. Hierbij is de kennis van Autocad een must;  

- Je kan planningen van bouwprojecten omzetten naar een 
passende planning voor onze maatvoerders en 
landmeters;  

- Je stemt de werkvoorbereiding af met de 
werkvoorbereider van onze opdrachtgever en je stemt de 
planning en werkzaamheden af met de uitvoerder van het 
bouwproject;  

- Je verwerkt metingen tot Autocad-tekening en je zorgt dat 
de resultaten tijdig aan opdrachtgevers worden verstrekt;  

- Je legt verantwoording af aan de projectleider en 
rechtstreeks aan de opdrachtgever(s);  

- Je levert input voor offertes en facturatie aan de 
projectleider;  

- Je levert je bijdrage aan de ontwikkelingen binnen het 
werkveld Geodesie en waar mogelijk ook daarbuiten 
(Bouw, Infra, Milieu, Omgeving).  

 

Eisen - Afgeronde mbo of hbo opleiding: Geodesie, Bouwkunde of 
vergelijkbaar;  

- Je hebt ervaring met Office, Autocad en NLCS;  
- Je hebt oog voor kwaliteit, bent flexibel en een echte 

teamspeler;  
- Je bent omgevingsbewust en klantgericht.  

 

https://www.tgm.nl/projecten/de-oliphant/


 
Contactpersoon (naam en 
telefoonnummer) 

Meer informatie over Stantec als werkgever vind je hier: 
https://www.stantec.com/nl/careers 
 
Wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met 
Hans Timmers, tel: +31 16 270 8725.  
 
Reageren is mogelijk via de ‘apply Now button’ op onze website 
http://www.stantec.com/nl/careers  via Carrière -> Bekijk 
vacatures. 

Einddatum reageren n.v.t. 

 

Voorwaarden:  

- SOMA Bedrijfsopleidingen is niet aansprakelijk voor het actualiseren van vacatures van 

externe bedrijven.  

- Bedrijven dienen zelf de correcte informatie in bovenstaand sjabloon aan te leveren. Alleen 

compleet ingevulde documenten worden verwerkt. 

- Wanneer het document is aangeleverd, trachten wij deze binnen 5 werkdagen op 

www.somabedrijfsopleidingen.nl te plaatsen. Bij vakantieperiodes kan dit langer duren dan 5 

werkdagen, maar dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. 

- De vacature verloopt automatisch na twee maanden en wordt dan verwijderd van de 

www.somabedrijfsopleidingen.nl .  

- Wij gaan er van uit dat de tekst correct Nederlands of Engels wordt aangeleverd.  

- Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de vacatures op de website.  

- Afgelopen 24 maanden bij ons geschoold.  

https://www.stantec.com/nl/careers
http://www.stantec.com/nl/careers
http://www.somabedrijfsopleidingen.nl/
http://www.somabedrijfsopleidingen.nl/

