
 

 

 

 

 

 

De meewerkend voorman is een zelfstandige positie binnen ons bedrijf. Je hebt de leiding over een 

onderdeel van ons bedrijf dat bijvoorbeeld grote betonnen Prefab elementen maakt of juist 

complexe Prefab elementen. Het bedrijfsonderdeel waar jij werkt is eigenlijk een fabriek binnen onze 

fabriek omdat de Prefab elementen alleen in jouw hal gemaakt worden. 

Begin 2019 hebben wij een nieuwe ultramoderne betonfabriek in Apeldoorn gebouwd. Deze draait 

inmiddels volop. Met een jong dynamisch team wordt er elke dag hard gewerkt om samen resultaten 

neer te zetten. We breiden ons team graag uit met een  

 

Meewerkend Voorman Productie  

 

Wat houdt de functie in? 

Met je collega’s van planning en met de betoncentrale stem je de dagplanning af om deze vervolgens 

te realiseren, samen met je team. ’s Ochtends zorg je ervoor dat de betonnen elementen die de dag 

ervoor gemaakt zijn naar het tasveld gebracht worden. Daarna zie je erop toe dat de mallen op de 

juiste manier gemaakt worden en dat de instortvoorzieningen conform tekening ingebracht worden 

zodat het beton kan worden gestort.  

Jij overziet het proces en zorgt ervoor dat jouw team (10+ mensen) weet wat ze moeten doen. Je 

werkt zelf mee. Behalve met je collega’s van planning en de betoncentrale werk je ook veel samen 

met je collega’s van werkvoorbereiding, de stortploeg, projectleiding en kwaliteit. 

Wij vinden het belangrijk dat je goed voor je team zorgt en dat hun opleiding en ontwikkeling 

voldoende aandacht krijgen.  

Je rapporteert aan de productieleider.  

Wie zijn wij? 

Preco is totaalleverancier van PreFab betonelementen. De productielocatie in Apeldoorn is uitgerust 

met de modernste technieken en een ultramoderne betoncentrale. De betonelementen die wij 

produceren worden onder meer ingezet in utiliteits- en woningbouwprojecten.  

Het bedrijf staat onder dagelijkse leiding van een algemeen directeur en een commercieel directeur. 

Gezamenlijk sturen zij ruim 100 mensen aan die werken in engineering, werkvoorbereiding, 

productie en staf. 

Wat vragen we? 

- MBO werk- en denkniveau;  



- Bij voorkeur ervaring met het aansturen van een team als meewerkend voorman; 

- Bij voorkeur ervaring in de betonproductenindustrie of betonbouw. Heb je dit niet, maar heb 

je wel ervaring in het aansturen van mensen in een productie-omgeving, dan leren we je het 

betonvak graag in onze Preco Academy en in de praktijk.  

Wat bieden we je? 

- Een dynamische werkomgeving in een jong team; 

- Een marktconform salaris; 

- Een fulltime functie; 

- Ruimte om te ondernemen: kansen zien en er wat mee doen. 

Contact 

Heb je vragen over deze vacature, dan nodigen we je uit deze te stellen aan Cindy van Son op 06 

39628783. Wil je solliciteren? Stuur dan je motivatie en je CV naar hr@preco.nl. We zien je sollicitatie 

graag tegemoet! 
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