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Vacature werkvoorbereider 

 

Ben jij een allround werkvoorbereider die voor Bouwbedrijf Pennings utiliteits- en woningbouwprojecten kan 

voorbereiden? Dan zijn wij op zoek naar jou. 

 

Wat ga je doen? 
 

Als werkvoorbereider kom je te werken in een enthousiast team dat binnen Pennings verantwoordelijk is voor het 

uitvoeren van de technische en organisatorische werkvoorbereiding van onze projecten. Je levert als werkvoor-

bereider een optimale en tijdige projectuitvoering tegen minimale kosten. Je zorgt voor de meest effectieve en 

efficiënte werkmethoden en geeft, indien nodig, advies over mogelijke alternatieven en optimalisaties. Je toetst het 

werk aan de contractstukken, wetgeving op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. Ook ben je bezig met het 

uitwerken en monitoren van gedetailleerde projectplanningen en werkplannen. Samen met partners en leveranciers 

zorg jij ervoor dat diensten en producten goed en op tijd op de bouwplaats aanwezig zijn, zodat het proces op de 

bouw ongestoord kan plaatsvinden. 

 

Wie zoeken wij? 
 

Door ervaring en/of opleiding heb je een HBO werk- en denkniveau verkregen. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in de 

werkvoorbereiding. Je kunt goed zelfstandig werken en bent omgevingsbewust. Je hebt affiniteit met de klant en vindt 

het plezierig om met diverse belanghebbenden zowel mondeling als schriftelijk te communiceren en past je communi-

catiestijl aan in situaties die daarom vragen. Je doorziet processen snel en hebt een groot leervermogen. Daarnaast 

heb je sterke affiniteit met IT en ben je op de hoogte van de nieuwste toepassingen en ontwikkelingen. Ervaring met 

BIM èn UAV-GV contracten is een pré, de wil om met BIM te werken is een must. 

 

Wat bieden wij? 
 

Uiteraard hebben wij jou ook veel te bieden. Je komt te werken bij een gezond bedrijf met een collegiale sfeer waar 

projecten gerealiseerd worden waarop je trots kunt zijn. De bedrijfscultuur wordt daarbij gekenmerkt door duidelijke 

korte lijnen en een nuchtere realistische aanpak. Een plek binnen Pennings waar je met creativiteit, enthousiasme en 

resultaatgerichtheid veel kunt bereiken. Uitstekende arbeidsvoorwaarden en alle ruimte voor verdere persoonlijke 

groei en ontwikkeling. 

 

Wie zijn wij? 
 

Bouwbedrijf Pennings is gevestigd in Rosmalen en opereert als onderdeel van Koninklijke BAM Groep nv op de 

Nederlandse bouwmarkt. Pennings is actief op het gehele traject van planontwikkeling, utiliteits- en woningbouw, 

renovatie en onderhoud. Pennings is een bouwpartner die graag op een innovatieve en initiatiefrijke manier een 

bijdrage levert aan de realisatie en herstructurering van woon-, werk- en winkelruimte. Hierbij combineren we onze 

brede en bovenal deskundige kennis en jarenlange ervaring in de utiliteits- en woningbouw, renovatie en 

onderhoudsprojecten. Onze proactieve houding wordt alom gewaardeerd en juist in datgene, wat we méér doen dan 

bouwen, schuilt onze meerwaarde. 

 

Contactinformatie. 
 

Kortom een leuke job waar je echt iets kan veranderen en bijdragen. Klinkt dit als iets voor jou? We horen graag 

waarom jouw ambities en kwalificaties bij de onze passen. Bel bij vragen met Hans Graafmans (directeur) op telefoon-

nummer 073-5234400. Is jouw interesse gewekt, stuur dan direct jouw curriculum vitae met motivatie naar 

hans.graafmans@bouwbedrijfpennings.nl. 
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