
 
Allround werkvoorbereider  
 
Ben jij een kei in het bouwproces en kun jij vooruit denken zodat alles tijdig en correct op de 
bouwplaats geleverd wordt?  Wij zoeken een werkvoorbereider met enige jaren ervaring om mee te 
bouwen aan onze projecten voor onze afdeling bouwservice. 
Lijkt je dit een mooie uitdaging? Dan horen we graag van je!  
 
Wat ga je doen? 
 
Je wordt verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding van kleine en grotere projecten. Je stelt 
planningen en inkoopschema’s op, bestek en tekeningen controleer en distribueer je. Je vergelijkt 
offertes en maakt kleine calculaties. Je onderhoudt contact met opdrachtgevers, adviseurs, 
onderaannemers en leveranciers.  Je werkt veel samen met de projectleiding en uitvoering. Kortom 
een veelzijdige job! 
 
Wat krijg je? 
 

• Werken voor een warm familiebedrijf met korte lijnen. 
• Een dynamische werkomgeving met veel ruimte voor eigen inbreng. 
• Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de cao Bouw & Infra.  
• Leuke werksfeer, actieve personeelsvereniging die gezellige evenementen organiseert en 

diverse bedrijfsbijeenkomsten waarbij ook je partner van harte welkom is.  
• Een prettige werkomgeving met een goed uitgeruste werkplek  
• Een duurzame werkgever met ontwikkelmogelijkheden.  

 
Wie ben jij? 
 

• Je hebt minimaal HBO denk- en werkniveau en enkele jaren relevante werkervaring. 
• Je beschikt over voldoende ervaring met technische tekenprogramma’s. 
• Zelfstandig planningen en meer- en minderwerken opstellen, gaat je goed af.  
• Je hebt goede administratieve en communicatieve vaardigheden. 
• Je bent in het bezit van het diploma VCA-VOL en rijbewijs B. 
• Ad-hoc situaties zijn geen probleem voor jou, want je hebt een flexibele en 

oplossingsgerichte instelling. 
• Het halen van deadlines zie je als uitdaging en geven je voldoening. 

 
Wie is BMV? 
 
BMV is een gerenommeerde bouwonderneming, gevestigd in Veldhoven. Onze vakmensen werken 
gedreven en enthousiast aan vele aansprekende projecten in de woning- en utiliteitsbouw, 
renovatie, beheer en onderhoud voornamelijk in Zuid-Nederland. Betrokkenheid, flexibiliteit en 
vakmanschap zorgen voor langdurige relaties met opdrachtgevers. BMV is tevens een erkend 
leerbedrijf dat investeert in een stuk toekomst door op alle opleidingsniveaus de juiste begeleiding te 
bieden aan leerlingen en eigen personeel. 
 
Nieuwsgiering naar  wie wij zijn en wat we doen: neem eens een kijkje op onze website www.bmv.nl  
Ben jij de werkvoorbereider die we zoeken en wil jij de uitdaging aangaan? Stuur dan snel je cv naar 
vacatures@bmv.nl, ter attentie van Carin van Holstein. 
 


