
Wij zijn op zoek naar een:

Technische administratief medewerker / Junior werkvoorbereider  
Het betreft een functie voor 32-40 uur  

Taken/verantwoordelijkheden zijn o.a.:  
- Het uitwerken van offertes, prijsopgaven en verkoopbevestigingen  
- Het aanvragen/verzorgen van benodigde vergunningen 
- Controleren van gemaakte constructietekeningen  
- Diverse administratieve werkzaamheden 

 

Functie eisen:  
- Minimaal beschikken over MBO niveau 4 werk- en denk niveau   
- Accuraat, klantvriendelijk en servicegericht 
- Kennis en werkervaring met Excat en Microsoft Office is een pré
- Een goede beheersing van de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk  

Wij bieden je een goed salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een goede werksfeer binnen een famliebedrijf. 

Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast geworden? Mail je motivatiebrief met curriculum Vitae op naar  
info@hendrickxconstructie.nl t.a.v. Karin Hendrickx-Meesters. Zie ook onze website: www.hendrickxconstructie.nl  

“ Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld”

Ivm uitbreiding zijn wij op zoek naar collega’s:

FULLTIME ALLROUND MEDEWERKER 
voor in de bouw

De werkzaamheden bestaan uit:
• Eenvoudige bekisting maken
• Ankers stellen
• Betonstorten tbv fundering
• Het assembleren van de staalconstructie in eigen werkplaats 
• Montagewerk van staalconstructie/dak- & wandbeplating etc. tbv.  

utiliteitsbouw in de regio Zeeland/West-Brabant

Ben je in het bezit van: 
• Rijbewijs B & VCA certificaat (heb je Rijbewijs E bij B & MigMag diploma is 

dat een pré) 
• Werk je graag in teamverband bij een bedrijf met afwisselende projecten en 

is je leeftijd ±18 tot 35jaar

Neem dan contact met ons op! Stuur je sollicitatie met CV naar;
info@hendrickxconstructie.nl,  Hendrickx Constructie Ossendrecht BV,  
t.a.v. Dhr. F. Hendrickx, Postbus 57 / 4640 AB  Ossendrecht

 

TECHNISCHE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER / 
JUNIOR WERKVOORBEREIDER  

32-40 uur  
Taken/verantwoordelijkheden zijn o.a.:  
• Het uitwerken van offertes, prijsopgaven en verkoopbevestigingen   
• Het aanvragen/verzorgen van benodigde vergunningen  
• Controleren van gemaakte constructietekeningen
• Diverse administratieve werkzaamheden 

Functie eisen:  
• Minimaal beschikken over MBO niveau 4 werk- en denk niveau    
• Accuraat, klantvriendelijk en servicegericht 
• Kennis en werkervaring met Exact en Microsoft Office is een pré
• Een goede beheersing van de Nederlandse taal zowel mondeling als  

schriftelijk   

Wij bieden je een goed salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een 
goede werksfeer binnen een famliebedrijf.

Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast geworden? 
Mail je motivatiebrief met curriculum Vitae op naar info@hendrickxconstructie.nl 
t.a.v. Karin Hendrickx-Meesters. 
Zie ook onze website: www.hendrickxconstructie.nl  

“ Acquisitie naar aanleiding van deze advertenties wordt niet op prijs gesteld

Wij zijn op zoek naar een:

Technische administratief medewerker / Junior werkvoorbereider  
Het betreft een functie voor 32-40 uur  

Taken/verantwoordelijkheden zijn o.a.:  
- Het uitwerken van offertes, prijsopgaven en verkoopbevestigingen  
- Het aanvragen/verzorgen van benodigde vergunningen 
- Controleren van gemaakte constructietekeningen  
- Diverse administratieve werkzaamheden 

 

Functie eisen:  
- Minimaal beschikken over MBO niveau 4 werk- en denk niveau   
- Accuraat, klantvriendelijk en servicegericht 
- Kennis en werkervaring met Excat en Microsoft Office is een pré
- Een goede beheersing van de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk  

Wij bieden je een goed salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een goede werksfeer binnen een famliebedrijf. 

Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast geworden? Mail je motivatiebrief met curriculum Vitae op naar  
info@hendrickxconstructie.nl t.a.v. Karin Hendrickx-Meesters. Zie ook onze website: www.hendrickxconstructie.nl  

“ Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld”


