Vacature
Senior Werkvoorbereider
BVR Groep BV is een innovatieve, vernieuwende en no-nonsense bouwgroep die actief is in de
woning-, utiliteits- en industriebouw. BVR Groep bestaat uit een vijftal werkmaatschappijen met
vestigingen in Roosendaal en Gorinchem. Het werkgebied van het familiebedrijf omvat de regio’s ZuidHolland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland.
In verband met de uitbreiding van onze orderportefeuille kunnen wij per direct een Senior
Werkvoorbereider (standplaats Roosendaal) plaatsen. Onze projectteams, bestaande uit de
Projectmanager, Uitvoerder, (Senior)Werkvoorbereider, Inkoper en Projectcontroller, zijn
verantwoordelijk voor de realisatie van onze bouwprojecten. Wij hebben uitdagende projecten in
uitvoering in de nieuwbouw, transformatie, restauratie en industrie. Daarnaast hebben wij diverse
boeiende projecten in voorbereiding. Deze werken variëren van €3 tot circa €20 miljoen. De
functiekarakteristieken zijn als volgt.
Takenpakket
•
Zelfstandig voorbereiden en bewaken van de uit te voeren projecten;
•
Afwikkelen van het meer- en minderwerk;
•
Opzetten en bewaken van de (materieel) planning;
•
Inkoopvoorbereiding;
•
Deelnemen aan relevante vergaderingen;
•
Verrichten van administratieve werkzaamheden;
Aanverwante werkzaamheden.
Profiel
•
•
•
•
•
•

HBO werk- en denkniveau;
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Werkvoorbereider;
In bezit van het certificaat VOL-VCA of bereid om dit te halen;
Administratief onderlegd;
Kennis van MS Office, Autocad en Revit;
Competenties: resultaatgerichtheid, accuratesse (kritisch vermogen), plannen en
organiseren, samenwerken, zelfontwikkeling (vakkennis), initiatief.

Arbeidsvoorwaarden
•
Ruimte voor vakinhoudelijke en persoonlijke ontplooiing;
•
Een uitdagende functie;
•
Doorgroeimogelijkheden;
•
Een prima salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden;
•
Een hecht team van professionele collega’s die op een informele wijze samenwerken.
Sollicitaties
Wil je meer informatie over deze vacature, neem dan contact op met onze afdeling Personeel &
Organisatie, tel. 0165-63111.
Jouw motivatiebrief, inclusief CV, mag je richten aan de afdeling Personeel & Organisatie,
tel. 0165-631111, pz@bvrgroep.nl, Postbus 1355, 4700 BJ te Roosendaal.

Acquisitie naar aanleiding van deze publicatie wordt niet op prijs gesteld.

Bouwen om te leven

