
Jouw bedrijf

Je begrijpt, Dozy is ambitieus. We grijpen 
alle kansen die de bouw biedt: woningbouw, 
utiliteit, renovatie en onderhoud. Wij hechten 
sterk aan onze ‘gouden vijf’ kernwaarden: 
bevlogen; betrouwbaar; betrokken; bekwaam; 
behulpzaam. .
De sfeer bij Dozy is hands-on en open, we 
hebben het niet op hiërarchie. Onze mensen 
krijgen alle ruimte voor persoonlijke groei 
door opleidingen en cursussen. Er is alle 
aandacht voor informele contacten, al blijft 
samenwerking de beste vorm van teambuilding. 

Jouw beloning

• Je salaris is marktconform en afhankelijk 
van kennis en ervaring.

• Je profiteert van prima secundaire voor-
waarden.

• Je krijgt alle ruimte om te laten zien wat je 
in huis hebt.

• Je werkt in een bevlogen bedrijf mee aan 
een mooier Nederland. 

V a c a t u r e
Werkvoorbereider
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Maak Nederland mooier
Je kunt kiezen? Kom naar Dozy. Onze ambitie gaat verder dan bouwen. Wij willen met 
ons enthousiaste team van 55 vaste krachten en onze partners Nederland mooier 
maken. Dozy bouwt, Dozy ontwikkelt, Dozy helpt. Bij Dozy stap je een wereld binnen 
die klassiek meesterschap koppelt aan gedurfde innovatie; een wereld waarin iedere 
medewerker het verschil kan en mag maken.

Jouw fundering

• Je deelt onze ambitie: Goed bouwen is 
niet genoeg, je levert een bijdrage aan een 
mooier en duurzamer Nederland.

• Je bent bevlogen, ziet snel kansen en 
overtuigt.

• Je durft verantwoordelijkheid aan en je wilt 
verder groeien in je vak.

• Je hebt de ervaring als werkvoorbereider 
die nodig is om met de ontwikkeling van 
Dozy mee te gaan.

• Je hebt een HBO werk- en denkniveau.
• Je beheerst AutoCAD. 
• Je woont in Noord-Holland of Friesland.

Jouw team

Dozy is een Helders bedrijf. De frisse zeewind 
garandeert een no-nonsens aanpak. Iedereen 
neemt verantwoordelijkheid en geniet van 
elke uitdaging. Dozy realiseert woningbouw, 
zorgcentra, scholen, kantoren, bedrijven, 
winkels, Dozy doet grote renovaties en 
ontwikkelt zelf. In jouw bouwteam neem jij 
de technische coördinatie en uitwerking op 
je schouders, van voorbereiding tot en met 
oplevering. Je onderhoudt actief contacten 
met alle betrokkenen, je voelt je als een vis in 
het water tussen de collega’s en je weet als 
geen ander wat prioriteit heeft. 

Wil je meer weten? 
Bel Gerrit-Pieter Seegers, tel. 0623937102.

Of solliciteer direct!
gp.seegers@dozybouwt.nl


