
BanBouw bloeit, het hele jaar door. Bijna wekelijks start er wel er-
gens een nieuw project, regelmatig worden medewerkers geprikkeld 
met nieuwe uitdagingen en aan het eind van de week proosten we 
op de geslaagde successen. Het zijn mooie, maar ook drukke tijden.

Voorman (onderhoud)
32 - 40 uur per week

Over de functie
Voor een aantal mooie opdrachten binnen de afdeling Service & Onder-
houd, zijn wij op zoek naar een voorman. Iemand die de regie neemt bij 
de (ver)bouw van een onderhoudsproject, de leiding geeft aan collega’s 
en onderaannemers, maar ook zelf meewerkt met de werkzaamheden. 
Samen breng je het project tot een goed einde.

Wat ga je doen?
Als voorman houd je je bezig met het verzorgen van opnames, uitvoe-
ren van reparaties en het organiseren van kleine werken voor onze vaste 
opdrachtgevers. Soms is dit een project van één week, soms een project 
van weken. Uiteraard werk je nauw samen met je collega-werkvoorbe-
reider; je houdt elkaar op de hoogte van de huidige status en bespreekt 
de planning met elkaar. Je hebt oog voor de veiligheid en kwaliteit en je 
neemt je verantwoordelijkheid.

Wat hebben we je te bieden?
Een leuke, afwisselende en zelfstandige functie. Je werkt aan gevarieerde 
projecten in de regio Eindhoven en je krijgt leuke collega’s; mensen die 
iets voor elkaar over hebben. Bij BanBouw kom je terecht in een jonge en 
dynamische werkomgeving. We bieden je goede primaire en secundai-
re arbeidsvoorwaarden conform de Bouw & Infra-cao. BanBouw streeft 
naar een open bedrijfscultuur waarin iedereen zich thuis voelt en de ruim-
te krijgt. We hopen dat je dat zelf komt ontdekken!

Heb je interesse?
Mooi! Neem dan contact op met onze HR medewerkster Tessa Mom via 
tessa@banbouw.nl of bel 040-2831905. 

Je hebt
• een representatief voorkomen
• sturende vaardigheden
• ervaring in de bouw

BanBouw, geboren in 1926, is een 
familiebedrijf in het schilderachtige 
Nuenen. Net als onze oud-plaatsgenoot 
Vincent vanGogh creëren wij ook 
waardevaste kunstwerken, al gebruiken 
we daar wat zwaarder gereedschap 
voor. Bij BanBouw werken tachtig 
mensen. Samen bouwen, ontwikkelen, 
onderhouden en creëren we.

Je bent
• een echte aanpakker
• gedreven
• onderhoudsgericht 

Je kunt
• oplossingsgericht denken
• makkelijk communiceren
• snel schakelen tussen partijen

Jouw talenten

Aquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


