
 

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

Vacature (junior) werkvoorbereider 
Ben je op zoek naar een uitdagende en veelzijdige carrière in de bouw? Dan liggen er mooie kansen 
voor je in het verschiet bij Brands Bouw! Met een goed salarispakket en de mogelijkheid om je 
professioneel en persoonlijk te ontwikkelen. Werken bij Brands Bouw is de kans om jezelf te 
bewijzen in een solide bouwbedrijf met een uitstekende reputatie. 

Als (junior) werkvoorbereider vertolk je een belangrijke rol binnen het projectteam bij de realisatie 
van woningen, appartementen en utiliteitsgebouwen (scholen, sporthallen, multifunctionele 
accommodaties, kantoren, bedrijfshallen, etc.). Jij bent verantwoordelijk voor de coördinatie van het 
gehele proces rondom onze projecten. Jij bent de regisseur van het project, zorgt ervoor dat alle 
disciplines (bouwkundig, constructief en installaties) tot in detail op elkaar afstemmen en maakt de 
planningen en tekeningen klaar voor de uitvoering.  

Ook werk je veel samen met externe adviseurs, onderaannemers en leveranciers. Jij bent de 
verbinder en stemt alles af tussen de verschillende partijen die meewerken aan de opdracht. Op deze 
manier heb jij de regie over het project en begeleid je het proces zo optimaal mogelijk. Daarnaast 
maak en bewaak je de planning voor het traject zodat deadlines worden gehaald, zorg je voor de 
inkoopvoorbereiding en bewaak je de financiële voortgang van het project. Je werkt aan complexe 
projecten met nieuwe technologieën en bouwt mee aan onze ambitie! 

Brands Bouw is een echt familiebedrijf waardoor een goede relatie met de medewerkers zeer hoog 
in het vaandel staat. Om deze reden verdien je bij ons een goed salaris met goede secundaire 
voorwaarden zoals een mooie pensioenregeling, heb je leuke collega’s en hangt er een goede 
werksfeer. Er zijn tal van doorgroei- en opleidingsmogelijkheden om het beste uit jezelf te kunnen 
halen en elke keer weer uitdagende projecten aan te gaan. 

Wij vragen van jou;  

- HBO werk- en denkniveau 

- Je hebt een commerciële instelling, bent vakinhoudelijk communicatief sterk, kwaliteits- en 
oplossingsgericht, stressbestendig en flexibel en hebt affiniteit met automatisering 

- Je hebt gedegen bouwtechnische kennis en bent op de hoogte van de nieuwste 
ontwikkelingen, ervaring met BIM is een pré 

- Je bent een echte teamspeler en bent niet bang om initiatieven te nemen 

- Woonachtig in of rondom Groningen 

Wij bieden jou; 

- Een goed salaris conform de UTA/Bouw CAO 

- Ontwikkelingsmogelijkheden door middel van opleidingen en trainingen 

- Een platte organisatie met korte lijnen 

- Uitdagende projecten 

Mocht je graag bij ons willen werken en zie jij jezelf als een aanwinst voor Brands Bouw, dan 
verzoeken wij je een bericht met CV en motivatie te sturen naar; sollicitatie@brandsbouw.nl. 

Meer informatie of vragen? Wij zijn ook telefonisch te bereiken op: 0591-657900. We zien je 
sollicitatie graag tegemoet! 
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