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

Werkvoorbereider Plus
40 uur per week

Over de functie
We zijn op zoek naar een Werkvoorbereider Plus. Om die vacature in te 
vullen, hebben we een regisseur nodig. De regie van het project is in jouw 
handen. Je geeft sturing aan het gehele bouwproject; van de calculatie 
tot de uitvoering. Dat lijkt héél veel werk voor één persoon, maar natuur-
lijk is de grootte van het project wel dusdanig dat één persoon het kan 
draaien. Een verbouwing van een kantoorpand, de bouw van een woon-
huis, dat soort opdrachten.

Wat ga je doen?
Je hebt zowel een binnen- als een buitenrol hebt. En nóg een voordeel 
ten opzichte van de traditionele werkvoorbereidersfunctie: je regisseert 
het gehele project. Je calculeert de projectbegroting, bestelt materia-
len, doet de inkoop, plant personeel en onderaannemers in, je stuurt 
de uitvoering aan en je bent het aanspreekpunt voor de opdrachtgever. 
Eigenlijk ben je een eigen aannemer binnen ons aannemersbedrijf. Een 
drukke en verantwoordelijke regisseursfunctie, maar ook een baan die 
veel voldoening geeft. En je hoeft er niet helemaal voor naar Hollywood!

Wat hebben we je te bieden?
Een project regisseren is een mooie, maar uitdagende klus. Wij weten 
dat op waarde te schatten. Bieden je een leuke, afwisselende functie in 
een jonge en dynamische werkomgeving. Je kunt bij ons je tanden zetten 
in de mooiste projecten. We staan open voor jouw ideeën en bieden je 
goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Bouw & 
Infra-cao (UTA-medewerkers). We hopen dat je dat zelf komt ontdekken 
en dat Take One snel kan beginnen!

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 relevante opleiding afgerond
• ervaring in een soortgelijke functie
• minimaal een mbo werk- en  

denkniveau

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 persoon met kennis van de 

woning- en utiliteitsbranche
• gedreven
• proactief ingesteld
• iemand die communicatief zeer 

sterk is

Je kunt
• oplossingsgericht denken
• stevige projecten dragen

Jouw talenten

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


