
 

 

 

Werkvoorbereider Gebouw & Techniek 

24 - 36 uur per week 

 

Glorieuxpark 

Glorieuxpark is een prachtig en duurzaam landgoed, nabij het centrum van Eindhoven. In deze 

weelderig groene oase van rust delen verschillende voorzieningen hun thuishaven, zoals een 

verzorgingshuis, verschillende leefstijlwoningen en een conferentiecentrum. Glorieuxpark biedt 

een geborgen verblijf aan diverse doelgroepen die harmonieus samenkomen op ons landgoed, 

waarbij de persoonlijke aandacht van onze betrokken medewerkers voorop staat. Samen leven 

en zorgen voor elkaar is dan ook ons uitgangspunt. 

Woondiensten Glorieux 

Woondiensten Glorieux verzorgt de facilitaire dienstverlening voor Glorieuxpark. 

Woondiensten Glorieux beheert en onderhoudt de gebouwen en terreinen en is 

verantwoordelijk voor de verschillende facilitaire taken, zoals bijvoorbeeld inkoop, ICT, 

schoonmaak, receptie, logistiek en bewaking en beveiliging. 

Wat ga je doen? 

Als werkvoorbereider lever je een essentiële bijdrage aan een comfortabel woon- en 

werkklimaat. In een notendop ben jij een echte regelaar. Je laat je niet zomaar uit het veld 

slaan door onverwachte invloeden op de planning en uitvoering. Je plant de werkzaamheden 

in, overlegt met monteurs en onderaannemers en houdt de gewerkte uren bij. Daarnaast 

inventariseer en bestel je de benodigde materialen en bewaak je de planning in overleg met de 

klant en de leveranciers. Ook controleer je de werktuigbouwkundige tekeningen . 

Wie zoeken wij? 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega met een dienstverlenende houding. Je bent 

klantgericht, gestructureerd en leergierig. Je hebt een opleiding minimaal op MBO niveau 4 en 

minimaal 2 jaar ervaring als werkvoorbereider. Kennis van materialen, normen en voorschriften 

is voor jou vanzelfsprekend.  

 Wat bieden wij? 

● Een uitdagende werkomgeving met enthousiaste collega’s, met ruimte voor persoonlijke groei.  

● Het dienstverband wordt in eerste instantie aangegaan voor 12 maanden. Bij gebleken 

geschiktheid wordt deze omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd.  

● Werktijden in overleg.  

● Een salaris conform CAO VVT FWG-40. 
  



 

 

 

 

 

 

Informatie 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Antoinette Segers, 

coördinator Gebouw & Techniek, telefoonnummer 040 - 2947500. 

Solliciteren 

Ben jij geïnteresseerd in deze functie? Stuur je motivatiebrief met cv naar 

personeelsadministratie@glorieux.nl 

 
 

mailto:personeelsadministratie@glorieux.nl

