
 
 

 

Vacature Personeel & materieel planner / Werkvoorbereider 

Wegens groei van het bedrijf zijn wij op zoek naar een Personeel & materieel planner / 

Werkvoorbereider (fulltime) om ons bedrijf te komen versterken. 

R. Breure BV is een familiebedrijf dat werkzaam is in de wegenbouw. Onze werkzaamheden binnen 

de wegenbouw zijn onder andere: Het verwijderen en aanbrengen van voegovergangen 

(bitumineus), diverse grond en sloopwerken, allerhande bitumineuze werkzaamheden in de 

wegenbouw, (asfaltreparaties etc.) Daarnaast verhuren wij ook eigen machines (graafmachines / 

vrachtauto’s) met bedienend personeel. Wij voeren onze werkzaamheden door heel Nederland uit.  

Functieomschrijving: 

Als Personeel & materieel planner / werkvoorbereider binnen R.Breure BV werk je zelfstandig aan 

een aantal projecten en werk je deze van binnenkomst van de opdracht tot afhandeling van de 

bonnen zelfstandig uit. Jouw taak is het ontlasten van de overige medewerkers door zelfstandig 

projecten aan te nemen en de benodigde stappen te ondernemen zodat deze uitgevoerd worden. 

Denk hierbij aan het inplannen van de juiste mensen en middelen met eventuele materialen.  

Deze functie is dan ook erg flexibel en biedt veel vrijheid. Daarnaast zijn er binnen ons bedrijf 

doorgroeimogelijkheden en mogelijkheden voor verdere persoonlijke ontwikkeling.  

Functie eisen: 

- HBO werk- en denkniveau; 
- Flexibel en zelfstandig (de werktijden kunnen onregelmatig zijn); 
- Sociaal en communicatief vaardig; 
- Kennis van wegenbouw is een grote pre; 
- Minimaal 2 jaar werkervaring; 
- In het bezig van rijbewijs B; 

 
Daarnaast is het binnen deze functie vanzelfsprekend dat je hands-on bent ingesteld en accuraat 

handelt in je werkzaamheden.  

Wat bieden wij? 

- Goede marktconforme vergoeding; 

- Auto van de zaak; 

- Mogelijkheid tot scholing; 

- Een prettige informele werksfeer in een hecht team; 

- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 

 

Interesse? 

Hebben wij met deze vacature je interesse gewekt? Stuur dan je CV + motivatie naar info@rbreure.nl 

t.n.v. Richard Breure. Ook voor vragen met betrekking tot deze vacature kun je hier terecht.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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