BV Bouwbedrijf Kooi Appingedam is een zelfstandig en innovatief bouwbedrijf die een naam
heeft opgebouwd in de woning-, utiliteits- en houtskeletbouw in Noord-Nederland. Ook zijn
wij actief op het gebied van project- en gebiedsontwikkeling.
Wij bieden werkgelegenheid aan circa 70 personen.

Graag komen wij in contact met een enthousiaste, ervaren collega voor de functie van:
Werkvoorbereider BIM

(M/V) Fulltime

De functie:
Nadat het BIM model is uitgewerkt, zorg jij als werkvoorbereider BIM voor de voorbereiding
en voortgang van het project. Jij bent verantwoordelijk voor planning, inkoop en
administratieve verwerking. Tijd, budget, kwaliteit en veiligheid houd jij scherp in de gaten en
jij stemt alle disciplines (zoals bouwkundig, constructief en installaties) af in het BIM model.
Tevens zorg jij ervoor dat alle tekeningen, planningen, met behulp van Revit, klaar zijn voor
de uitvoering.
Functie-eisen en competenties:
- Afgeronde relevante bouwkundige HBO opleiding
- Minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie, op gebied van
planningstechnieken, lezen van bestek en tekeningen, materialen, middelen en
toepassingstechnieken
- Goede sociale en communicatieve vaardigheden
- Goede kennis van de Nederlandse taal
- Stressbestendig, flexibel en oplossingsgericht
- Goede planningsvaardigheden
- Zelfstandig beslissingen kunnen nemen
- Goed kunnen samenwerken
- Overzicht kunnen houden
Wij bieden:
- Goed salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring
- Zelfstandige en verantwoordelijke functie
- Een mooie, uitdagende en ambitieuse werkplek
- Ruimte voor training en scholing
- Organisatie met korte interne en externe lijnen en open deur beleid
- Vernieuwende organisatie waar jij aan kan bijdragen
Interesse?
Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. Jouw sollicitatiebrief en uitgebreide CV
kan je mailen naar h.schipper@bouwenmetkooi.nl of per post richten aan:
BV Bouwbedrijf Kooi Appingedam
T.a.v. de heer H. Schipper
Postbus 310
9900 AH Appingedam
Voor meer informatie kunt u bellen met de heer H. Schipper, tel: 0596 - 692 692
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

