
Eén van de belangrijkste pijlers van BanBouw is de afdeling Ser-
vice en Onderhoud. Daar werken de meest bekwame vakmensen 
van Zuidoost-Brabant en vermoedelijk ver daarbuiten. Om die fijne 
lieden aan het werk te houden én te zorgen dat het werk dat zij doen 
van topniveau is, zijn wij op zoek naar een werkvoorbereider. Ook 
als junior nodigen we je van harte uit om te reageren!

Werkvoorbereider
Service & Onderhoud 
40 uur per week

Wat we zoeken
Ter uitbreiding van onze afdeling Service & Onderhoud zijn we op zoek 
naar een werkvoorbereider. Op deze afdeling is geen dag hetzelfde en je 
krijgt veel te maken met klanten, leveranciers, onderhoudsmonteurs en 
andere collega’s. Om de hoge verwachtingen van klanten waar te maken, 
ben jij als onze werkvoorbereider de regisseur van het gehele proces.

Wat ga je doen?
Zoals gezegd gaat het om een afwisselende functie en dat komt ook 
terug in je veelzijdige takenpakket. Zo verzorg je onder andere opnames 
(niet alleen in studio’s), je maakt calculaties en offertes op, bereidt  
projecten voor en bewaakt de kosten van deze projecten. Ook ben je 
verantwoordelijk voor de meer- en minderwerkoverzichten. Kortom, een 
meer dan veelzijdige functie. 

Wat hebben we je te bieden?
Als werkvoorbereider bij BanBouw heb je een verantwoordelijke, maar 
vooral ook afwisselende en veelzijdige baan. Je werkt, samen met leuke 
en sociaal aangelegde mensen, aan mooie en uitdagende projecten. We 
geven je de ruimte om jezelf te ontwikkelen en staan open voor jouw 
ideeën, vooral je betere. Verfrissende drankjes en gloeiend hete  
bitterballen op de laatste vrijdag van de maand krijg je er allemaal bij!

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 bouwkundinge opleiding afgerond 
• minimaal mbo niveau
• kennis van woning- en utiliteitsbranche

BanBouw, geboren in 1926, is een 
familiebedrijf in het schilderachtige 
Nuenen. Net als onze oud-plaatsgenoot 
Vincent van Gogh 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
• ervaren, bij voorkeur heb je vijf jaar 

relevante werkervaring
• veelzijdig
• gedreven

Je kunt
• zeer nauwkeurig werken
• goed communiceren
• oplossingsgericht denken

Jouw talenten

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


