
 

 

Vacature Werkvoorbereider (m/v) 

Wie zijn wij? 

HCI Betonindustrie, gevestigd te Hengelo (Gld), is een toonaangevende producent van 

prefab betonelementen voor de woning-, utiliteits-, weg- en waterbouw en de agrarische 

sector. Ons zusterbedrijf Bouwcenter HCI heeft 5 vestigingen en handelt in bouwmaterialen. 

Bij HCI Betonindustrie produceren we maatwerk prefab betonelementen die projectspecifiek 

worden uitgetekend, berekend en geproduceerd. Denk hierbij aan balkons, galerijen, trappen, 

gevels, kolommen, balken, etc. Wij maken niet alleen grijze beton, maar ook beton met witte 

cement, kleurstoffen, profilering, logo’s, steenstrips, straalwerk, gepolijste oppervlakken, 

bijzondere toeslag- materialen. Vrijwel alles wat een architect bedenken kan.  

Met onze kennis en ervaring helpen wij de aannemer bij de uitwerking van de prefab 

elementen. Daarbij denken wij mee in esthetica, constructie, bouwfysica, bouwmethodiek, 

productie, planning en kosten. Onze klanten komen niet alleen terug voor de mooie producten 

maar waarderen ook onze expertise, betrokkenheid en betrouwbaarheid. 

 

Wie zoeken wij? 

Wij zoeken een enthousiaste collega die zich wil verdiepen in prefab beton en de vraag van 

onze klanten. Wij zijn een betrouwbare werkgever en zoeken mensen voor langere termijn. 

Werk jij mee aan de volgende 100 jaar van HCI? 

Wat ga je doen? 

Als werkvoorbereider ben jij het aanspreekpunt van onze klant van opdracht tot eindfactuur. 

• In overleg met de klant wordt het ontwerp uitgewerkt in 2D of 3D. Dit doen we met 

onze eigen modelleurs of een extern tekenbureau. De constructieberekeningen en 

wapeningtekeningen worden uitgewerkt door onze vaste constructeur.  

• Voor jouw projecten regel je de inkoop van wapening, mallen, Isokorven en de 

projectspecifieke instortvoorzieningen. 

• Jij bepaalt de stortplanning van de elementen aan de hand van de gewenste 

leverweken op de bouw en de meest efficiënte productievolgorde. 

• In overleg met de uitvoerder zorg jij dat de elementen op tijd en kostenefficiënt op de 

bouwplaats worden aangeleverd. Hierna kan de factuur verstuurd worden. 

• Je werkt aan een aantal projecten tegelijkertijd en zorgt dat het proces volgens plan en 

zo efficiënt mogelijk verloopt. Met een tevreden klant als gevolg. 



Wie ben jij? 

• Je beschikt over een afgeronde  

MBO of HBO opleiding bouwkunde 

• Organiseren en procesmatig werken  

zit in jouw DNA 

• Je bent kosten- en kwaliteitsbewust 

• Je beschikt over goede  

communicatieve vaardigheden 

 

Wat bieden wij? 

Wij bieden een uitdagende functie binnen een 

gerenommeerd familiebedrijf dat al 100 jaar haar 

meerwaarde bewijst in de bouwsector. 

Voor deze functie van 40 uur per week  

(minimaal 32 uur) bieden wij een goede beloning 

volgens BFBN CAO met een eindejaarsuitkering 

van 3,5%.  

Je krijgt minimaal 37 vrije dagen op jaarbasis en 

neemt deel aan het pensioenfonds en de 

personeelsvereniging. Opleidingsbehoeften 

worden ingevuld. 

Enthousiast? 

Meer informatie over HCI Betonindustrie 

en de projecten die wij maken vind je op 

onze website en LinkedIn pagina.  

Graag nodigen we jou uit om kennis te 

maken met HCI en ons bedrijf te 

bekijken. Indien gewenst, doen we dat 

buiten kantooruren. 

Jouw sollicitatie met motivatie en CV 

ontvangen we graag per email aan 

J.Stronks@hci.nl. 

   

  

 

 

 

 

 

http://www.hcibeton.nl/
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