
BUKO is een familie van dienstverlenende bedrijven in de bouw en de grond-, weg- en waterbouw. Het begon allemaal in 1962 met BUKO Transport: twee vrachtwagens en flink 
wat lef. De gewone dingen ongewoon goed doen. Daar komen klanten op af. En daarom komen ze ook weer terug. Zo zijn we ook uitgegroeid tot wat we nu zijn.

Elke dag zijn we overal in Nederland aan het werk: langs de weg, op bouwplaatsen, in winkelcentra en op festivals. We schreeuwen dat niet zo van de daken. Maar als je BUKO 
eenmaal kent, kom je ons overal tegen. En daar zijn we natuurlijk trots op.

Tekenaar verkeersplannen Eindhoven en/- of Elst
Dagelijks contact met collega's
Je hebt dagelijks contact met projectleiders, uitvoerders en vakmannen. Met jouw enthousiasme lig je goed in het team en snap je dat we het samen doen. Je hebt een eigen 
mening en blijft kritisch. 

Dit is echt BUKO

Deze eigenschappen heb jij
  Je denkt vooruit 
  Je bent bekend in de regio Arnhem - Nijmegen 
  Google maps is door jou ingericht

VRIJHEID IN JE WERK
Zelf oplossingen zoeken en initiatieven nemen. Die vrijheid is een groot goed bij BUKO. 
Het past bij het hoge verantwoordelijkheidsgevoel dat we allemaal hebben. 

ARBEIDSVOORWAARDEN
  Vrije tijd. 
  Je hebt 26 vakantiedagen bij een 40-urige werkweek. 

Goed geregeld. 
Je bouwt pensioen op, ondergebracht bij onze pensioenregeling bij Nationale Nederlanden. Ook kan je 5% korting krijgen op je zorgverzekering via onze collectieve afspraken 
met OHRA. 

Beloning. 
Wij bieden een goed salaris dat is gebaseerd op jouw kennis en ervaring.

WAT WIJ NOG MEER BIEDEN
  Een veilige werkplek bij een familiebedrijf
  Modern materiaal, bedrijfskleding en PBM's om mee te werken
  Gezellige teamuitjes en een groot eindejaarsfeest

We doen het samen
Onze klanten zijn de grootste bouwers en aannemers van Nederland maar net zo goed de organisator van een lokaal feestje in het dorp. Voor beiden gaan we even hard aan de 
slag. En naar beiden luisteren we zorgvuldig. En andersom gebeurt dat ook. Wederzijds respect. Zo werken we graag. Want we doen het samen.

Zo gaan we met elkaar om
  Kennismaken met BUKO is kennismaken met onze principes
  Ze beschrijven hoe we met elkaar en onze klanten omgaan

Hier staan we voor.
  We doen het netjes of niet
  We zijn service- en resultaatgericht
  We nemen weloverwogen beslissingen
  Langetermijnrelaties vormen de basis

Zo ziet onze sollicitatieprocedure eruit.

Eerste contact
Onze recruiter Hanneke neemt contact met je op om jouw CV door te nemen.

De voorselectie
Op basis van jouw ervaring, motivatie en het telefonisch gesprek met jou ontvang je van ons een afwijzing of een uitnodiging voor het eerste gesprek.

Het eerste gesprek
Jouw eerste kennismakingsgesprek zal plaatsvinden op de werklocatie met Niels, onze Regiomanager Zuid Oost.

Het tweede gesprek
Bij het vervolggesprek zal je wederom met Niels in gesprek gaan. Een van zijn collega's vanuit de operatie zal hierbij aansluiten.

De terugkoppeling
We bellen jou binnen een week met een terugkoppeling.

Welkom
Wij gaan al het papierwerk voor jou in orde maken, want jij wordt onze nieuwe collega. Welkom bij BUKO.

Solliciteren
Je solliciteert via de onderstaande link en ontvangt een bevestiging in je mailbox.
https://www.werkenbijbuko.nl/vacatures/tekenaar-elst/

En deze niet
  Je raakt snel in paniek 
  Je werkt liever niet met een computer 
  Auto..wat..?


