WERKVOORBEREIDER GEZOCHT!

Projecten maken waar íedereen blij van wordt. Dat is waar B-happy voor staat. Samen werken aan een
optimaal proces met maximaal resultaat. Hoe we dat doen? Door maakbare ontwerpen te engineeren
en realiseren. We kijken naar het complete proces. Stemmen onze ideeën af op die van de opdrachtgever en de partijen die het werk gaan realiseren. Zo garanderen we vooraf dat mensen, methoden en
middelen perfect bij elkaar passen.

Word jij ook blij van bouwen? En ligt jouw passie bij het organiseren van een slimmer en efficiënter bouwproces? Dan is deze plek binnen ons jonge en enthousiaste
team van bouwverbeteraars echt iets voor jou!

De vacature

Binnen onze organisatie wordt nauw samengewerkt tussen onze 3 bedrijven:
B-invented BV – Ingenieursbureau
B-smart fundering BV – Onderbouw specialist
B-happy realisatie BV – Ontwerp & Realisatie
Jij bent als werkvoorbereider dé schakel tussen B-invented, B-smart fundering en B-happy. Je werkt
nauw samen met je collega’s op kantoor én op de bouw, maar staat daarnaast ook in contact met de
opdrachtgever en de partijen die het werk gaan realiseren. Je dagelijkse werkzaamheden bestaan onder andere uit:
de technische voorbereiding van onze projecten;
het organiseren en monitoren van leveranciers, materiaal en inkooporders;
het bijwonen van bouwvergaderingen;
het controleren van de projectadministratie.
De rol die je precies zult vervullen, richten we in naar je ambities. Groeien is dus zeker mogelijk!

De voorwaarden

De werkvoorbereider die wij zoeken is niet alleen een bouwverbeteraar in hart en nieren, maar daarnaast ook:
enthousiast, flexibel en gedreven;
communicatief vaardig;
gericht op kwaliteit en procesmatig werken;
altijd bezig met procesoptimalisatie;

in het bezit van een HBO-diploma Bouwkunde;
ervaren in de rol van werkvoorbereider.

Wat bieden wij?

Werken op het mooiste stukje van Eindhoven: Strijp-T, met Brabantse gezelligheid, tegen een marktconform salaris, in een jong en gezellig team waar de doorgroeimogelijkheden eindeloos zijn.

Enthousiast geworden?

Solliciteer dan nu via vacature@B-happyrealisatie.com of neem contact met ons op via 040-7877731.
Wij maken graag kennis met je!

Tot snel!

