
Vacature Werkvoorbereider

B-happy zoekt een fanatieke collega die mooie projecten wil realiseren!

Strijp-T, Brabantse gezelligheid en een team dat dagelijks werkt aan het optimaliseren van bouwpro-
cessen. Dat klinkt goed toch? Op dit moment zoekt B-happy een werkvoorbereider die ons team van 
bouwverbeteraars komt versterken. Ligt jouw passie bij het bouwen van mooie projecten? Werk jij bo-
vendien graag in een jong en enthousiast team van fanatieke bouwverbeteraars? Dan is B-happy voor 
jou dé organisatie! 
 
Wat kun je verwachten? 
 
De bouw, elke dag beter. Het kan, als je de bouw niet ziet als een reeks van traditionele handelingen,
maar als een proces dat voortdurend kan worden geoptimaliseerd. Hoe we dat doen? Door maakbaar 
te ontwerpen en engineeren. We kijken naar het proces. Stemmen onze ideeën af op die van de op-
drachtgever en de partijen die het werk gaan realiseren. Zo garanderen we vooraf dat mensen, metho-
den en middelen perfect bij elkaar passen. Het resultaat is een bouwproces dat slimmer, efficiënter én 
zorgeloos verloopt. We doen dat op dit moment met 3 bedrijven:

 B-invented BV – Ingenieursbureau
 B-smart fundering BV – Onderbouw specialist
 B-happy realisatie BV – Realisatie 
 
Jij bent als werkvoorbereider dé schakel tussen B-invented, B-smart fundering en B-happy. De rol die 
je precies zult vervullen, richten we in naar je ambities. Groeien is dus zeker mogelijk!
 
Wie ben jij?

Gaat jouw hart sneller kloppen van het uitdenken en voorbereiden van een project? Hou jij je daarnaast 
graag bezig met het organiseren en monitoren van leveranciers, materiaal en inkooporders per project? 
Dan ben jij de geschikte kandidaat. Jij bent bovendien: 
 
 -  enthousiast, flexibel en gedreven;
 -  gericht op kwaliteit, procesmatig werken en procesoptimalisatie;
 -  een bouwverbeteraar in hart en nieren; en
 -  in het bezit van een HBO-diploma en ervaren in de rol van werkvoorbereider.

Wat kun jij verwachten van ons?
 
Werken op het mooiste stukje van Eindhoven: Strijp-T, tegen een marktconform salaris, in een jong en 
gezellig team waar de doorgroeimogelijkheden eindeloos zijn. Enthousiast geworden? Contact opne-
men kan met Joost Huijgen op 040 – 787 77 31 of via vacature@B-happyrealisatie.com.
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