
Het is geen geheim dat er in de bouw momenteel veel vraag naar 
personeel is. Bij BanBouw zijn we op zoek naar een nieuwe  
werkvoorbereider om ons huidige team nog sterker te maken!

Werkvoorbereider
40 uur per week

Over de functie
Wanneer je als werkvoorbereider bij BanBouw aan de slag gaat, weet je 
één ding zeker: je gaat werken aan mooie en prestigieuze projecten in 
een gedreven projectteam. De orderportefeuille van BanBouw is 
dusdanig divers en breed, dat er iedere keer weer een nieuwe uitdaging 
op je staat te wachten. Van een exclusieve villa tot een complete 
woonwijk en van een hotel tot bedrijventerrein. Je vindt bij ons altijd wel 
een project dat past bij jouw kwaliteiten, doorgroeimogelijkheden en 
kunde. 

Wat ga je doen?
Je bent als werkvoorbereider verantwoordelijk voor de planning, kosten-
bewaking, tijdsbewaking, het controleren van de werktekeningen en het 
uitvoeren van overige voorbereidende taken. Als werkvoorbereider zorg 
je, naast de bovenstaande werkzaamheden, ook voor een correcte 
projectadministratie, het signaleren van bestekafwijkingen en ben je 
dagelijks in contact met de uitvoerder en projectleider. Samen met een 
gedreven en vakkundig projectteam maken jullie het project tot een 
succes!

Wat hebben we je te bieden?
Je ziet het: we vragen nogal wat van een werkvoorbereider. Daar staat 
natuurlijk ook wat moois tegenover. Wij bieden je een leuke, afwisselende 
en zelfstandige functie in een jonge, dynamische en transparante werk-
omgeving. We staan open voor jouw goede ideeën en initiatieven en we 
bieden je goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. BanBouw 
streeft naar een open bedrijfscultuur waarin iedereen zich thuis voelt en 
de ruimte krijgt. We hopen dat je dat zelf komt ontdekken!

Heb je interesse?
Mooi! Wil je direct solliciteren? Dan kan dit door je cv en motivatie te 
sturen naar sollicitatie@banbouw.nl. Mocht je vragen hebben over deze 
vacature, dan kun je altijd vrijblijvend contact opnemen met onze HR 
medewerkster Tessa Mom via 040-2831905. 

Je hebt
• een relevante opleiding afgerond
• minimaal een hbo werk- en  

denkniveau
• de nodige ervaring bij een aannemer

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
• nauwkeurig
• een echte aanpakker
• proactief ingesteld
• communicatief sterk

Je kunt
• makkelijk communiceren met  

opdrachtgevers, leveranciers of 
andersaannemers 

• zowel zelfstandig als in  
teamverband werken

Jouw talenten

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


