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Werkvoorbereider 

Siesling BV – Eelde 

 

Functieomschrijving 
Voel jij je thuis in een dynamische werkomgeving en wil je verantwoordelijk zijn voor een goede 
voorbereiding van de projecten, zodat de uitvoering van de projecten zo efficiënt mogelijk verloopt? 
Ben je communicatief vaardig, commercieel en kun jij medewerkers goed aansturen? 
Dan zijn wij opzoek naar jou!  

Siesling is een specialistisch schoonmaakbedrijf en verhuurt tevens verschillende types hoogwerkers 
aan een grote doelgroep klanten. Voor ons kantoor te Eelde zijn wij opzoek naar een: 
 

Werkvoorbereider 
Fulltime, 38u per week 

 

Dit ga je doen 
Als werkvoorbereider ben je de spin-in-het-web als het gaat om coördinatie van onze projecten en 
onderhoudswerkzaamheden. Jij bent diegene die ervoor zorgt dat de veiligheid en kwaliteit voorop 
staat zowel voor onze medewerkers als onze opdrachtgevers. Je zorgt samen met de opdrachtgever 
voor het materiaal en de juiste planning zodat je team goed voorbereid aan de slag kan. De 
werkzaamheden zijn erg breed; van het aanvragen van (werk)vergunningen tot het regelen van 
hoogwerkers en het in de gaten houden van budgetten/kosten.  
 
Tevens ben je verantwoordelijk voor de (detail)planning van een project of werk, waarbij meer 
specifieke taken bijvoorbeeld kunnen zijn: 

• Vaststellen van het benodigd aantal arbeidsuren 
• Maken van een werkrooster  
• Verschaffen van werkinstructies 
• Inkoop van materiaal 
• Verkrijgen van vergunningen en het contact met opdrachtgevers en leveranciers 

 

Dit heb jij ons te bieden   

• Communicatief vaardig, commercieel en flexibel. 
• Je kan medewerkers goed aansturen 
• Je kan goed samenwerken en bent een probleemoplossende denker  
• Je doorziet de belangen van verschillende stakeholders en kan hier op de juiste wijze op 

inspelen 
• Een afgeronde mbo-opleiding  
• Relevante werkervaring is een pré  
• Bereid om te groeien binnen de organisatie  
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Dit krijg jij er allemaal voor terug  

• Een marktconform salaris 
• Een team waar nuchterheid, gezelligheid en samenwerken voorop staat 
• Uitstekende rol om je in te ontwikkelen en zelfstandig te kunnen worden 
• Op dinsdagochtend een uitdagend uurtje bootcamp! 
• Telefoon van de zaak  
• Een positie binnen een bedrijf dat in continue groei & beweging is 

 

Over Siesling 
Siesling in Eelde is gespecialiseerd in industriële reiniging (food), gevelreiniging, gevelrenovatie, 
gevelbescherming, glasbewassing en gebouwenbeheer. Daarnaast verhuren wij hoogwerkers en 
schaarliften, zowel bemand (tot 75 meter) als onbemand (tot 27 meter). Wij leveren onze diensten 
zowel aan industrie, bedrijfsleven en overheid als aan particulieren. Onze klanten bevinden zich in de 
gehele Benelux. 
 
Sinds de oprichting van ons familiebedrijf in 1959 is Siesling uitgegroeid tot één van de grootste 
dienstverleners in de genoemde branches. Snel en adequaat werken is ons motto, maar daarbij tornen 
wij nooit aan de veiligheid en onze kwaliteitsnormen. Siesling is gecertificeerd in het kader van ISO 
9001, ISO 14001 (milieu) en VCA.  

Flexibele bedrijfsvoering en korte, persoonlijke communicatielijnen zijn van oudsher kenmerkend voor 
het bedrijf Siesling.   
 

Solliciteren?  
Heb je na het lezen van bovenstaande interesse gekregen in een loopbaan bij Siesling BV? Dan zien wij 
graag jouw sollicitatie en CV tegemoet! Voor meer informatie over deze vacature kan je contact 
opnemen met Ellis Huiskes via het telefoonnummer; 050-3090850.  
Sollicitaties kunnen gemaild worden t.a.v. Ellis Huiskes op het mailadres; e.huiskes@siesling.nl.  

 


