
 
 

Calculator/werkvoorbereider Kijlstra Specials 
 
 

Over Kijlstra Specials 
 

Kijlstra Specials is een groeiende afdeling binnen het familiebedrijf de Vermeulen Groep. Kijlstra Specials 

produceert maatwerk betonnen (wand) elementen, zoals putten voor vele toepassingen en van 

verschillende formaten, maar ook bijvoorbeeld stuwwanden, vispassage, kade elementen, gemalen en nog 

veel meer. Niks is ons te gek! We denken in oplossingen en zijn flexibel ingericht waardoor we elke 

uitdaging aandurven. Onze grootste kracht is dan ook dat wij van A- Z meedenken met onze opdrachtgever. 

Hoe complex het vraagstuk ook is, wij hebben de oplossing! En daar zijn we trots op.  

 

Om nog beter aan deze klantvragen te kunnen voldoen zijn wij op zoek naar een werkvoorbereider.  

 

 

Wat ga je doen? 
 

Als werkvoorbereider bij Kijlstra Specials is geen dag hetzelfde. De verschillende klanten brengen zeer 

afwisselende projecten met zich mee. Samen met de klant werk je aan de optimale oplossing: uitdenken, 

ontwerpen, calculeren en produceren van betonnen maatwerk. Technische en logistieke problemen los je 

moeiteloos op. Als werkvoorbereider ben je de spin in het web en ben je in de gelegenheid om het echte 

verschil te maken. Je werkt nauw samen met de afdeling sales, de productie en met de administratie en je 

rapporteert aan de bedrijfsleider van Kijlstra Specials.  

 

Jouw werkzaamheden 
• Uitwerken van een definitief ontwerp, zorg dragen voor werktekeningen en een volledige 

opdrachtbeschrijving 

• Bedenken van detailoplossingen die aan de eisen van het ontwerp en de klant voldoen 

• Communiceren met klanten over oplossingen, planning en overige zaken 

• Uittrekken van benodigde materialen, zowel van tekening als werklijsten 

• Plannen en inkopen doen op zowel voorraad als projectbasis 

• Verzorgen van informatie op het gebied van bestellingen, levertijden, prijzen etc. 

• Uitwerken van meer-/minderwerk en zorg dragen voor een correcte afhandeling 

• Diverse algemene administratieve handelingen ten behoeve van de afdeling werkvoorbereiding 

• Aansturen van externe teken- en constructiebureau’s 

• Plannen van productieorders en continu in overleg zijn met de productieafdeling 

 

Competenties 
Als werkvoorbereider heb je een centrale rol in de organisatie en de processen. Door je kennis en focus op 

de kwaliteit zorg je ervoor dat zowel voor de klant als voor Kijlstra Specials de optimale oplossing gevonden 

wordt. Hiervoor zoeken we iemand met de volgende competenties: 

 

• Opleiding MBO/HBO civiele techniek / weg- en waterbouw of vergelijkbaar 

• Relevante werkervaring in een vergelijkbare functie 



 
 

• Planmatig en gestructureerd 

• Innovatief en kwaliteitsgericht 

• Zelfstandig en communicatief vaardig 

• Ervaring met 2D/3D tekenwerk en -programma's 

• Commercieel gericht 

• Teamplayer met de wil en ambitie om jezelf en omgeving te ontwikkelen en te verbeteren 

• Goede beheersing van de Engelse taal 
 

Wat bieden wij? 
Wij zijn een zeer toegewijde ambitieuze organisatie met liefde voor- en ervaring in beton maatwerk. We 
streven altijd de hoogste kwaliteit en service na om ons te onderscheiden in de markt. Dat doen we in een 
zeer prettige werkomgeving met ruimte om je verder te ontwikkelen. Wij bieden een marktconform salaris 
en voorwaarden volgens de CAO Betonproducten. 
 
Kijk voor meer informatie over ons op de website www.kijlstraspecials.nl 
 
Ben jij degene die wij zoeken, mail dan je sollicitatiebrief met CV naar Edwin de Vries: e.devries@kijlstra.eu. 
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