
Vink Bouw is een zelfstandige, ondernemende bouwer in de randstad. Wij zien kansen en nemen 
verantwoordelijkheid als ontwikkelaar en bouwer ineen zowel in de woning- als in de utiliteitsbouw. Wij 
zijn vooruitstrevend en zijn altijd op zoek naar innovatieve, duurzame oplossingen en proberen het iedere 
dag een beetje beter te doen. Ontwikkelen en bouwen doen we samen met onze ontwikkel-, ontwerp- en 
bouwpartners met als doel een tevreden klant en een project waar wij trots op kunnen zijn. 

Wij maken maatwerk voor onze klanten/opdrachtgevers. Van grondgebonden woningen,  appartementen, 
binnenstedelijk of in het weiland, in combinatie met parkeergarages en/of commerciële plinten tot utilitaire 
gebouwen zoals hotels, kantoren, scholen etc. Wij zijn vooral actief in de nieuwbouw maar realiseren soms 
ook transformaties. Bekijk gerust onze website www.vinkbouw.nl zodat je de diversiteit zelf kunt bekijken.
Werken bij Vink Bouw is werken in een platte organisatie met een ongedwongen sfeer, waar iedereen elkaar 
helpt. Bij Vink Bouw krijg je ruimte, verantwoordelijkheden en faciliteren we “lekker werken”. Vingerwijzen 
kennen we niet, continu verbeteren wel. Je krijgt hiervoor de nodige begeleiding, coaching en training/
opleiding. 

Ben jij onze nieuwe  
werkvoorbereider ++ ?

Achtergrond
Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega die 
een bouwkundige opleiding heeft afgerond 
en inmiddels enkele jaren op HBO werk- en 
denkniveau werkervaring heeft, bij voorkeur bij een 
(ontwikkelende) bouwer. Heb jij een no-nonsense 
mentaliteit, sta je met de voeten op de grond en 
woon je (bij voorkeur) binnen een straal van ca. 30 
km vanaf Nieuwkoop? Dan ben jij waarschijnlijk de 
juiste kandidaat! Als je nog geen ervaring met BIM 
hebt, zijn wij bereid om je hierin op te leiden.

Wij bieden jou 
De waardering voor onze mensen komt natuurlijk 
ook tot uitdrukking in onze arbeidsvoorwaarden, 
die voor een belangrijk deel afgestemd kunnen 
worden op jouw persoonlijke wensen. 
Wij bieden jou: 
• een fulltime job en een vast contract  
• een uitdagende en veelzijdige functie in een 

energieke en samenwerkingsgerichte omgeving 
• volop opleidingsmogelijkheden om te verdiepen 

of te verbreden
• salariëring afhankelijk van jouw kennis en 

ervaring

Profiel
Wij zijn op zoek naar een werkvoorbereider ++. 
Bjj Vink Bouw noemen wij dit  projectcoördinator. 
Als projectcoördinator ben je verantwoordelijk bij 
de voorbereiding van bouwprojecten en verzorg 
je de BIM coördinatie binnen het project. Je raakt 
betrokken bij het project vanaf de TO-fase, zeg maar 
nadat de omgevingsvergunning is aangevraagd. 
Voor de TO-fase is bij ons team Techniek en Kosten 
actief om de technische kant van de ontwikkeling 
samen met de projectontwikkelaar te verzorgen. 
In de voorbereiding ben je de spin in het web, je 
stemt af, coördineert, controleert, verzorgt de 
inkoop (samen met de projectleider) en draagt 
het geheel over aan het uitvoeringsteam. Wij 
stimuleren dat je regelmatig op de bouw komt voor 
de overdracht van kennis maar ook om te zien wat 
er op de werkvloer gebeurt zodat je ook leert en 
uitwisselt met de uitvoerder en met onze vaklieden. 
Je werkt hierbij nauw samen met onze ontwikkel-, 
ontwerp- en bouwpartners. We zoeken een 
betrokken en assertieve persoon, die zich flexibel 
opstelt in de organisatie, helder communiceert en 
structuur aanbrengt binnen het project en over 
doorzettingsvermogen beschikt.

Solliciteren? 
Ben jij degene die we zoeken voor deze functie? Solliciteer dan door je CV en motivatie te mailen 
naar Patrick Immerzeel. Heb je vragen of wil je meer informatie over de functie? Neem contact op 
via pi@vinkbouw.nl of  06 20 972 386


