
Copier Water 

Copier Water is uitgegroeid tot toonaangevend ingenieurs- en projectenbureau. Met 

duizenden systemen in beheer en dagelijkse behandeling van veel verschillende soorten 

vraagstukken, van klein tot groot en eenvoudig tot complex. Of het gaat om de inzameling en 

behandeling van water afkomstig uit de horeca-, recreatie- of industriële locatie. Wij zijn de 

betrouwbare partner en adviseur in het leveren van totaaloplossingen waar je geen omkijken  

naar hebt. Het is onze missie om te werken aan optimale oplossingen voor afvalwater 

vraagstukken, vanaf initiatieffase tot het uiteindelijke beheer en onderhoud. Door groei van de 

organisatie en ter versterking van onze vestiging zijn wij op zoek naar een enthousiaste 

kandidaat voor de functie van: Werkvoorbereider in Ermelo. 

Functie 

Als werkvoorbereider bij Copier Water ben je verantwoordelijk voor de opstart en voortgang 

van de projecten door alle benodigde zaken voor aanvang van het project te organiseren. 

Projecten die bestaan uit nieuwbouw, renovatie en onderhoud(contract)werkzaamheden. 

Hiertoe behoren o.a.: 

 in overleg met de projectleider verzorgen van de planning voor diverse projecten; 
 bewaken van de voortgang van deze projecten. Dit betekent tijdig zorgen voor 

ontwerp- en werktekeningen inclusief volledige projectomschrijving; 
 coördineren en controleren van alle voorbereidende werkzaamheden; 
 inkopen van benodigde materialen en accorderen van de inkoopfacturen; 
 klaarzetten van benodigde materialen voor uitvoering, voorzien tijdige levering van 

deze materialen op het werk; 
 opstellen werkinstructies; 
 onderhouden contacten met opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers t.a.v. 

bestellingen, levertijden, prijzen en ontwikkelingen; 
 van project/oplever documentatie en deze verstrekken aan de opdrachtgever; 
 uitvoeren van calculatie en nazorg werkzaamheden en eenvoudige orders; 
 meedraaien in (kantoor-) consignatiedienst. 

 

Dit past bij jou: 

Wij zoeken een enthousiaste kandidaat met: 

 een MBO+ opleiding bij voorkeur met werkervaring in de afvalwaterbranche; 
 een positieve, flexibele instelling en werkmentaliteit. Creatief en zelfstandig 

opererend; 
 oog voor projectafwijkingen, signaleren van kansen in extra uitvoering en/of levering 

van toegevoegde waarde in renovaties en/of onderhoud; 
 affiniteit met techniek in het algemeen; 
 ervaring als werkvoorbereider (pré); 
 besluitvaardig en geen moeite met het aansturen van de buitendienst; 
 een geldig rijbewijs B. 

 

Wij bieden: 

Een uitdagende functie binnen een informele organisatie, met mogelijkheden voor verdere 

zelfontwikkeling. Daarnaast zijn de arbeidsvoorwaarden voor deze functie marktconform en 



gebaseerd op kennis en ervaring. Copier Water is onderdeel van REMONDIS Smart Infra 

B.V. 

Ben je enthousiast en heb je interesse in de functie van Werkvoorbereider in Ermelo? 

Solliciteer dan direct! 

Vragen? Neem contact op met onderstaande gegevens: 

Hans Wijers | Salesmanager 

Telf: 06-83219775 

E-mail: hans.wijers@remondis.nl  
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