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Voor onze vestiging in Dokkum zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste en ervaren (bij 
voorkeur) fulltime Werkvoorbereider Modulaire Bouw (m/v).  
 
Qomplex is een ambitieus bedrijf dat volop in ontwikkeling is en het bouwproces wil versimpelen, 

versnellen en verduurzamen zonder concessies te doen in kwaliteit. We bestaan sinds 2019 en zijn 

momenteel met een club van ongeveer 60 mannen/vrouwen. Juist deze fase waarin we onze 

producten en processen aan het vormgeven zijn is het perfecte moment om in te stappen en mee te 

bouwen aan een mooie toekomst in de bouw van slimme woningen.  

 

Wat doe je als Werkvoorbereider Modulaire Bouw bij Qomplex? 
De markt voor modulaire (hout)bouw groeit en om onze projecten te kunnen laten slagen is een goede 

voorbereiding van essentieel belang. In samenspraak met je collega’s van het bedrijfsbureau ben je 

verantwoordelijk voor het opstellen van een correcte projectplanning, bewaking van de kosten en het 

opstellen van de nacalculaties. Je zorgt dat de productie en montage goed kan starten en bepaalt 
hierin de werkmethode en volgorde. Daarnaast ben je de schakel die het contact verzorgt tussen alle 

interne en externe betrokken partijen, signaleer je knelpunten en denk je mee in het verbeteren van 

het gehele proces.  

 

Hier herken je jezelf in 
• Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau 
• 2 tot 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie in de bouwsector 
• Je bent flexibel en stressbestendig 
• Je hebt ambitie en wordt gelukkig als doelen behaald worden 
• Je hebt kennis van bouwprocessen en bouwtechnieken 
• Je bent sterk in communiceren en kunt goed Nederlands spreken en schrijven 
• Ervaring met ERP-systemen als Ridder iQ is een pré 

 

Dit zoek je verder in een baan 
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

• Een uitdagende plek waar je écht verschil kunt maken 

• De mogelijkheid om je persoonlijk te ontwikkelen met behulp van vakgerichte opleidingen 

• 25 vakantiedagen, zolang je maar terugkomt J.   

• Reiskostenvergoeding en pensioenregeling 

• Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Daar staan we altijd voor open, of je nu net een 
week bij ons werkt of al jaren.  
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Heb je vragen of wil je direct solliciteren? 
Ben je enthousiast geworden over de functie Werkvoorbereider Modulaire Bouw? Dan leren we je 

graag kennen. Neem contact op met Klaas Lourens (algemeen directeur) via 06 53287777 of mail 

info@qomplex.eu.  


