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Vacature: Binnendienst werkvoorbereiding 
 
Wie zijn wij? 

Funcha! is de wereldwijde ontwerper, fabrikant en full service provider van klimbossen, net-, zip- 

en klimparken met een natuurlijke uitstraling. Er heerst bij ons een informele cultuur waarbij de 

lijnen kort zijn en een hands-on mentaliteit gewenst is. Voel jij je verbonden met deze woorden 

en ben je opzoek naar een leuke baan, lees dan gauw verder! 

 

Wat ga ik doen? 

Wij zijn per direct opzoek naar uitbreiding voor onze binnendienst werkvoorbereiding.  Wij zien 

in deze rol een administratief sterk onderlegd persoon die in duo met onze huidige 

werkvoorbereider en in samenwerking met de projectleider alle voorbereiding met betrekking 

tot projecten in goede banen lijdt.  

Onze huidige werkvoorbereider is voorzien van de benodigde technische kennis en zijn 

takenpakket bestaat voornamelijk uit: Inkoop, Calculeren, Transport, Werkplaatsbeheer en 

Ondersteuning bouwteam. De persoon die wij zoeken voor deze duo functie zal zich meer 

richten op het administratieve en organisatorische gedeelte van de duo functie.  Je zorgt voor 

een goede korte termijn planning, bent verantwoordelijk voor alle zakelijke reizen, draagt bij 

aan het certificeringstraject en verwerkt de administratie op een juiste manier.  Uiteraard 

kunnen jullie als duo team een deel van de taken van elkaar overnemen indien nodig.  

 

Certificering:  

• Contact onderhouden met de keurmeesters.  

• Keuringen opnemen in de planning en alles er om heen regelen. 

• Administratieve verwerking van certificeringen en rapportages.  

Reizen: 

• Organiseren van alle vliegtickets of andere manieren van reizen om op project locatie te 

komen. 

• Organiseren van alle accommodaties op project locaties.  

• Organiseren van alle overige behoeftes met betrekking tot overnachting op locaties.  

Planning: 

• Dagplanning onderhoud, werkplaats en prefab in samenwerking met projectteam en o.b.v. 

algehele planning 

Administratief:  

• Uitwerken van offertes en opdrachtbevestigingen 

• 1e lijn telefoon opnemen 

• Verwerking van documentatie in AFAS systeem.  

• Overige administratieve taken  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Wij zijn op dit moment in een vergevorderd stadium met het implementeren van AFAS 

Software systeem, wat straks een steentje zal bij dragen aan de goede organisatie van de 

werkvoorbereiding. 

 

Naar wie zijn we op zoek? 

• Je bent leergierig en opzoek naar een functie om de komende jaren jezelf verder in te 

ontwikkelen;  

• Je hebt een goede beheersing van de Engelse en Nederlandse taal, zowel mondeling als 

schriftelijk; 

• Duits of Frans is een Pré; 

• Je beheerst over een grote dosis zelfstandigheid met een hoog verantwoordelijkheid 

gevoel en durft beslissingen te nemen; 

• Je bent een sociaal type die sterk is in communicatie op alle niveaus en een proactieve 

houding toont; 

• Je bent flexibel, gestructureerd, accuraat en resultaatgericht, je draait je handen er niet 

voor om, om met meerdere disciplines tegelijk bezig te zijn; 

• Je hebt uitstekende kennis van Microsoft, AFAS software is een pré; 

• Je hebt Minimaal MBO-niveau 4 denk- en werkniveau; 

• Je hebt minimaal 4 jaar relevante werkervaring; 

 

Wat is ons aanbod? 

• Fulltime functie, 32 - 40 uur per week; 

• Salaris indicatie €2.100 – 2.500 fulltime basis, afhankelijk van leeftijd en ervaring; 

• 25 vakantiedagen; 

• Een strategisch plan voor de komende 5 jaar; 

• Gestuurde workflow in AFAS 

• Ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke groei in een Internationaal, professioneel en 

collegiaal bedrijf! 

• Jong en informeel team waarin je inbreng ook écht gewaardeerd wordt; 

• Gestructureerde opstart zodat je goed kunt wennen aan de werkzaamheden;  

• Een strategisch plan voor de komende 5 jaar waarin je je kunt vastbijten; 

 

Solliciteren? 

Denk jij dat je de aangewezen persoon bent en kan je niet wachten om deze leuke functie te 

beginnen?  

Neem dan voor 8 November contact op met:  

Jessica den Hartog, (HR manager, Jessica@funchaworld.com) met je motivatie en CV.  

Sollicitaties zonder volledig CV en/of Motivatie worden niet in behandeling genomen.  

 



 

 


