
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
Fulltime (40 uur)

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, kunde en je 
ambities om door te groeien. 

Wat ga je doen?
Je bent als werkvoorbereider verantwoordelijk voor de planning, 
kostenbewaking, tijdsbewaking, het controleren van de 
werktekeningen en het uitvoeren van overige voorbereidende taken. 
Als werkvoorbereider zorg je, naast de bovenstaande werkzaamhe-
den, 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 goed 
gevulde orderportefeuille en vakkundige collega’s die niet alleen op 
een goede, maar ook prettige manier met je samenwerken. Daarnaast 
beschikken we over een personeelsvereniging die er voor zorgt dat er 
jaarlijks meerdere leuke activiteiten op het programma staan. We zijn 
een warm en betrokken familiebedrijf, waar iedereen zich thuis voelt 
en waarin je de ruimte krijgt. We hopen dat je dat binnenkort zelf komt 
ervaren.

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 ervaring in de werkvoorbereiding 
bij een (middelgrote) aannemer 

je voelt je helemaal thuis in een hecht en 
betrokken familiebedrijf 

je houdt van diversiteit in projecten 

je kunt makkelijk communiceren met alle 
betrokken partijen in de bouw 

je vindt het prettig om je werk naar eigen 
vrijheid en verantwoordelijkheid in te 
delen.

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.

Dit ben jij:

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

“..we zijn een groeiend, 
ambitieus bedrijf in een pand 
waar je u tegen zegt..”
Bart Liebregts - Werkvoorbereider


