
Ben jij onze werkvoorbereider / CAD-tekenaar? 
 
 
'Ben jij een werkvoorbereider / CAD-tekenaar  en heb je affiniteit met prefab bouwen en 
maatschappelijke impact? Bouw je als werkvoorbereider graag mee aan onze prefab oplossingen en 
zoek je een creatieve uitdaging in een ambitieuze organisatie? Dan ben jij degene die we zoeken!  
 
Waardevol huisvesten  
 
C3 Living is opgericht in 2015 en is onderdeel van Rendiz; de organisatie met een sociaal hart. Bij 
Rendiz werken we met mensen die een inhaalslag maken op de arbeidsmarkt. Hierdoor zagen we 
dagelijks hoeveel behoefte er is naar huisvesting voor deze doelgroep. Tevens zien we een stijging in 
het aantal daklozen. Vanuit ons sociale hart was dit voldoende aanleiding om C3 Living op te richten. 
 
Voor die mensen, dáár bouwen we voor én mee. Want bij C3 Living werken vakmensen samen met 
mensen die een inhaalslag maken op de arbeidsmarkt. Vanuit een veilige omgeving bouwen wij aan 
een prettige omgeving. Zo wint dus de mens, maatschappij en het milieu aan waarde. We werken 
immers met duurzame materialen en met lokale leveranciers. Kortom: Met C3 Living wordt 
waardevol wonen, zorgen, leren, en werken mogelijk.   
 
Jouw functie in het kort 
 
Als werkvoorbereider / CAD tekenaar ben jij de volop bezig met technische en organisatorische 
voorbereiding van projecten. Jij ziet alles van het voortraject tot oplevering en deelt jouw 
bevindingen graag met het team van C3 Living. De focus ligt hierbij op prefab woningen, leslokalen 
en sanitaire ruimtes. We werken op dit moment met 2 werkvoorbereiders en zoeken per direct 
uitbreiding!  
 
Wat ga je doen?  
  

• Je bent ambassadeur van C3 Living en je hebt oog voor maatschappelijke impact 

• Je zorgt voor de juiste werktekeningen op het juiste moment op basis van de input van de 
verkoopafdeling of de opdrachtgever  

• Je draagt samen met inkoop zorg voor de inkoop en bestellingen van de gewenste materialen 

• Je plant de benodigde werkzaamheden in aan de hand van een werkplanning 

• Je bewaakt het budget 

• Je bent intern en extern het aanspreekpunt voor jouw projecten  
 
Wat zoekt C3 Living bij deze functie?  
 

• Een relevantie afgeronde opleiding, minimaal MBO niveau 4 

• Relevantie werkervaring is gewenst maar we leiden ook graag op  

• Je werkt accuraat, secuur en je bent een teamplayer 

• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel 

• Je kunt overweg met Autocad en Office programma’s  
 

  

https://rendiz.nl/


 
Wat biedt C3 Living?  
 

• Een zelfstandige, mooie en dynamische functie binnen een ambitieus bedrijf dat oog voor de 
maatschappij heeft 

• Marktconform salaris inclusief 25 vakantiedagen  

• Laptop en telefoon 

• Werkweek van gemiddeld 38 uur 

• Flexibele werktijden en de mogelijkheid om zelf je dag in te delen  

• Regie over je loopbaan 
 
Ben je enthousiast geworden over bovenstaande vacature? Stuur dan je C.V. en motivatie 
naar personeelszaken@rendiz.nl t.a.v. Nancy Verhoef-Jeucken. 
Vragen of graag meer informatie? Bekijk onze website www.c3living.nl of e-mail 
naar info@c3living.nl 
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