
 
 
 
Vanwege toenemende werkzaamheden zijn wij voor onze vestiging in Cuijk per direct op zoek naar 
meerdere personen in de functie van  

 

Werkvoorbereider 
(Cuijk, 20-40 uur) 

 
Wat houdt de baan in? 

Als werkvoorbereider bereken en ontwerp je vloer- en wandverwarmingsinstallaties voor 
verwarmen en koelen. Je overlegt zowel met collega’s als met klanten over een efficiënte  
energie-installatie en slaat de brug tussen de opdracht en de uitvoering. Hierdoor lever je een 
belangrijke bijdrage aan het resultaat van het project.  
Je ontwerpt, rekent en werkt materiaaloverzichten uit. Je helpt bij het ontwerpen van doordachte 

oplossingen voor het beste rendement. Daarnaast assisteer je bij calculatiewerkzaamheden. Al 

deze werkzaamheden vinden plaats op onze Engineering afdeling te Cuijk. 
 
Wat verwachten we van jou? 

 Een afgeronde MBO-opleiding 
 Enthousiast, leergierig en klantgericht 
 Affiniteit met techniek 
 Beheersing van MS Office 

 Zelfstandig, flexibel en initiatiefrijk 
 Goede communicatieve eigenschappen, met een proactieve houding 

 
Wat bieden we jou? 

 Een veelzijdige baan met een grote mate van zelfstandigheid 
 Een jonge, dynamische en groeiende organisatie van ruim 50 professionals 

 Een marktconform salaris op basis van leeftijd en ervaring, met uitstekende 

arbeidsvoorwaarden; 
 Goede opleidingsmogelijkheden en alle ruimte om jezelf verder te ontwikkelen 
 Een informele bedrijfscultuur binnen een ambitieuze organisatie 
 Een parttime baan van minimaal 20 uur behoort wat ons betreft ook tot de mogelijkheden 
 Mogelijkheid tot vast dienstverband 

 

Ben jij zowel creatief als ondernemend? Beschik je over een flinke dosis enthousiasme voor zowel 
onze klanten als voor Albrand? En woon je in de regio Cuijk-Arnhem? Dan zijn wij op zoek naar 
jou!  
 
Onze medewerkers zijn onze kracht. Zij verzetten het werk. Een ijzersterk team van collega’s met 
elk hun eigen deskundigheid. Werken bij Albrand, betekent werken voor een innovatief en 
dynamisch bedrijf. Een informele, collegiale sfeer, met volop afwisseling en ruimte tot 

zelfontplooiing, is kenmerkend voor onze organisatie. 

 
Wie zijn wij? 
Albrand levert hoogwaardige en betaalbare energiesystemen voor thuis en op het werk. Albrand 
biedt een compleet assortiment duurzame oplossingen op het gebied van vloer- en wandsystemen 
voor verwarmen en koelen, is puur Hollands, flexibel, behulpzaam en altijd innovatief. Of het nu 
gaat om woningbouw, renovatieprojecten of grote utiliteitsprojecten; Albrand zorgt voor een warm 

onthaal! 
 
Interesse? 
Wil je onderdeel uitmaken van ons team? En ben jij graag bereid je handen uit de mouwen te 
steken? 
Stuur dan je CV voorzien van motivatie via onze sollicitatiepagina of stuur het naar: 

Albrand B.V. 
t.a.v. afdeling Personeelszaken 

Postbus 4 
6900 AA Zevenaar 
 
Uiteraard worden je gegevens vertrouwelijk behandeld.  
 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Arthur Toonen, Hoofd 
Engineering, bereikbaar op telefoonnummer 0316-24 68 49. 
 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

https://albrand.onlinevacatures.nl/nl/Vacancy/Postulate/114029

