
Wij zoeken een Bikkel in werkvoorbereiding m/v:
Als werkvoorbereider bij BIK bouw kom je te werken binnen 
een professionele en gezonde organisatie.
BIK bouw is voor zowel haar opdrachtgevers als werknemers 
een betrokken bouwonderneming. Er wordt gewerkt aan  
verschillende bouw-, renovatie- en onderhoudsprojecten. 
Hierbij is 30% nieuwbouw en 70% renovatie/transformatie. 

Er ligt veel op jouw bordje: het opstellen van de aanvragen, 
het maken van voorbereidingsschema’s, de controle van de 
werk- en productietekeningen, de uitvoeringsplanning, de 
inkoop en de afstemming met alle ketenpartners. Daar heb 
je gedegen technische kennis voor nodig, maar ook uitstek-
ende communicatie-skills en vooral een oplossingsgerichte 
instelling. 

Kortom, wij hebben een enthousiaste professional nodig 
die uitstekend kan plannen, organiseren en blij wordt van 
het oplossen van één van de talloze vraagstukken. 

Wie zoeken we?
·  Een ervaren werkvoorbereider die een echte teamplayer is 

met een proactieve persoonlijkheid en die continu op zoek 
is naar nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen.

·  Iemand die oplossingsgericht is en de cultuur van de 
aannemerij omarmt.

·  Je hebt minimaal MBO Bouwkunde afgerond.
· Een betrouwbaar en positief ingesteld persoon.
 
Jouw uitdaging als werkvoorbereider
·  Je werkt nauw samen met de projectleider om de werk- 

en bouwmethodiek te bepalen en daarnaast overleg je 
voortdurend met de uitvoerders en werkvoorbereiders om 
ervoor te zorgen dat dat alle geplande werkzaamheden 
goed verlopen.

·  Als werkvoorbereider zorg je ervoor dat de bouw uit- 
voerings gereed is.

·  Planningen en materialen bestellen etc. is daarbij een 
onderdeel van je functie.

·  Je komt te werken in een projectteam waar je gezamenlijk 
optrekt om te zorgen voor een optimaal resultaat.

·  Daarnaast heb je ook een echt coördinerende rol binnen 
het projectteam.

 
Wat maakt ons bedrijf zo bijzonder?
·  Wij zijn een (middel)grote aannemer die zich met name op 

mooie innovatieve transformatie, renovatie en nieuwbouw 
projecten richt.

· Wij zijn vanaf de eerste fase direct betrokken.
·  Er heerst een prettige informele doch professionele 

werksfeer.
·  Bik bouw heeft veel oog voor hun medewerkers.  

Ontwikkeling van de medewerkers staat dan ook hoog in 
het vaandel.

Wat hebben wij te bieden?
·  Dienstverband gericht op de lange termijn. Het is dus echt 

een structurele invulling.
·  Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, salaris afgestemd op 

leeftijd, ervaring en opleiding.
·  Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, onder andere 

door middel van cursussen en persoonlijke begeleiding
·  Uitstekende balans tussen werk en privé. Je krijgt veel 

vrijheid in je werk om jezelf goed te ontwikkelen.
· Auto, mobiel en laptop van de zaak.

Enthousiaste 
Werkvoorbereider 

Je bent enthousiast, wat nu?
Stuur jou CV met motivatie naar vacature@bikbouw.nl. Wil je meer informatie over deze 
vacature of sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Isabel van der Linden via  
mail naar i.vd.linden@bikbouw.nl

man/vrouw


