
Bouwbedrijf Boogert:  is een familiebedrijf dat sinds 1890 in Zeeland en Zuid-Holland bekend staat om haar grote passie voor 

goed en degelijk bouwen. Onze platte organisatie met heel korte lijnen, maakt van ons een flexibel en innovatief bedrijf dat snel 

in kan spelen op de vraag en op veranderingen. Daarom werken we vanuit teams met ieder hun eigen specialisme. We zijn Erkend 

Restauratiebedrijf voor Monumenten, maar bouwen net zo graag een nieuwe woning of een zorgcomplex, zetten een modern 

bedrijfspand neer of een luxe hotel. 

Met inmiddels ruim 130 jaar ervaring is onze slogan niet voor niets: 

‘Bekroonde bouwers’.

Werkvoorbereider (40 uur)

Houd jij van de diversiteit van het bouwproces en ben je goed in het bewaren van overzicht? Solliciteer dan naar de functie van 

werkvoorbereider bij Bouwbedrijf Boogert en werk samen met ons aan de mooiste projecten van Zuidwest Nederland!

In deze functie begeleid je projecten en bereid je deze voor. Onder leiding van de projectleider ben jij de schakel tussen 

externe contacten en het uitvoerende team op de bouwplaats. Taken die bij jou horen zijn onder andere:

 het opstellen en bewaken van de projectplanning en deelschema’s;

 het bewaken van voortgang en kosten;

 het controleren en op elkaar afstemmen van de werktekeningen van architect, constructeur,

 onderaannemers en toeleveranciers;

 het bewaken van de gegevensstromen van het bouwproject;

 het berekenen en verzorgen van de bestellingen en inkoop van materialen;

 het opstellen van overeenkomsten met leveranciers en onderaannemers;

 het onderhouden van contacten met betrokkenen (bouwplaats, opdrachtgevers, leveranciers, etc.); 

 het begeleiden van medewerkers gedurende het project.

Jij bent: een aanpakker, die proactief te werk gaat, goed kan plannen in teamverband en flexibel kan schakelen tussen verschillen-

de opdrachten. Vanzelfsprekend heb je goede bouwtechnische kennis en  ervaring met Autocad, Revit, MS Word en Excel. Bij voor-

keur ben je in het bezit van VOL-VCA (of bereid om dit diploma op het gebied van veilig en gezond werken via ons te behalen). Als 

eerste aanspreekpunt van een project binnen en buiten de organisatie, kun je goed met anderen overweg en zorg je ervoor dat 

alles op rolletjes loopt. 

Wij bieden jou: 
een gevarieerde baan waarbij je het bouwproces van A tot Z meemaakt. Een uitdagende functie met korte lijnen en kansen om 

jezelf te ontwikkelen!

Interesse?

We zien jouw reactie in de vorm van jouw motivatie en CV graag tegemoet:

Bouwbedrijf Boogert BV, Manteling 8, 4307 CJ Oosterland | info@bouwbedrijfboogert.nl.


