
PROJECTVOORBEREIDER BOUW
3 2  -  4 0  U U R  P E R  W E E K

OVER BEVERWIJK
Beverwijk is een middelgroot 
bouwbedrijf met vestigingen  
in Balkbrug en Zwolle. We 
houden ons bezig met een 
grote verscheidenheid aan bouw
activiteiten, onze pijlers zijn; 
• Bouwen en verbouwen
• Schilderwerk
• Installatiewerk
• Keukens

ONS TEAM
Een enthousiast en hecht team  
is belangrijk en daarin willen  
wij ons zeker onderscheiden.  
We streven naar optimale  
persoonlijke ontwikkeling. 
Daarnaast vragen wij jou scherp 
te zijn en kansen die het bedrijf 
verder helpen voor te dragen. 
We gaan steeds voor  
verbetering, voor iedereen.

IS JOUW INTERRESSE GEWEKT? DAN WILLEN WE GRAAG MET JE KENNISMAKEN!
Neem dan snel contact met ons op door je motivatie met c.v. te mailen naar vacatures@beverwijkbouw.nl. 
Wil je vooraf nog wat meer inlichtingen, bel dan met onze afdeling personeelszaken via 052365 66 41.
Je bent van harte welkom!

Binnen ons bedrijf heb je als projectvoorbereider een belangrijke  
rol bij de realisatie van gevarieerde werken voor uiteenlopende  
opdrachtgevers. Je bent van engineering tot en met oplevering betrokken  
bij projecten. In deze functie adviseer je onze klanten op gebied van bouw
methodieken, inkoop, logistiek en financiën, maar draag je ook bij aan een 
efficiënt bouwproces, een veilige bouwplaats en goede kostenbewaking.  
Voor collega’s, maar ook klanten ben je sparringpartner. Daarnaast gebruik je  
je bouwtechnische kennis goed, gaat communiceren je goed af en ben je  
oplossingsgericht. 

WIJ VRAGEN
•  Afgeronde opleiding Bouwkunde, bij voorkeur op HBOniveau;
•  Je hebt een aantal jaar ervaring als calculator/werk of projectvoorbereider, 

incl. op het gebied van bouwfysica en kosten, vergunningen, etc;
•  Je bent goed ontwikkeld op het gebied van plannen, organiseren en  

probleemoplossing;
• Je hebt een klantgerichte houding en kan klanten adviseren;
•  Je bent flexibel ingesteld, prettig in de omgang en kan goed binnen een 

team functioneren;
•  Je verzorgt onder meer voorbereidingsplanningen, onderbouwde  

prijsaanbiedingen, contract en uitvoeringsstukken, etc;  
•  Je vindt ondernemerschap leuk en haalt plezier uit het werk door samen 

mooie projecten te realiseren.

WIJ BIEDEN JOU
• Een prettige werksfeer en leuke collega’s;
• Uitdagende projecten;
• Veel vrijheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid;
• Goede arbeidsvoorwaarden en loopbaanmogelijkheden; 
• Flexibiliteit ten aanzien van je werktijden en standplaats (Balkbrug of Zwolle).
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