Vacatures voor ervaren werkvoorbereider en BIM projectcoördinator
afbouw 40 uur (M/V)
Schuurmans Afbouwsystemen BV uit Vught is een zeer ervaren toonaangevend landelijk
opererend afbouwbedrijf dat gespecialiseerd is in Metal Stud wand- en plafondsystemen
alsmede tegelwerk. Daarbij richt Schuurmans Afbouwsystemen BV zich al meer dan 40 jaar op
utiliteitsbouw, woningbouw en renovatieprojecten van zakelijke opdrachtgevers.
Als gevolg van groei alsmede continuïteit van onze organisatie hebben wij per direct plaats voor
een (ervaren) werkvoorbereider en een BIM projectcoördinator. Je bent in beide rollen
verantwoordelijk voor de volledige projectvoorbereiding van kleine maar ook zeer grote projecten,
al dan niet aan de voorkant ondersteund met een BIM model.
Functieomschrijving:
Als ervaren werkvoorbereider en/of BIM coördinator werk je samen met collega
werkvoorbereiders en ondersteun je de projectleiding, calculatie en commercie. Ervaring met
(teken) programma’s als Autocad en Revit zijn een pré. Je vertaalt de aangenomen projecten in
praktische en overzichtelijke uitgangspunten en voedt daarbij de projectleiding en uitvoering
vanuit kantoor maar ook fysiek op de bouwplaats. Je verzorgt de materiaalbestellingen, plaatst de
orders en houdt contact met leveranciers en fabrikanten. Eventueel uitwerken van detailleringen
in Autocad alsmede BIM gerelateerde werkzaamheden behoren uiteraard tot je takenpakket. Als
BIM coördinator vul je bovenstaande aan met een ‘leidende’ rol als het gaat over verdere
implementatie van BIM binnen de organisatie.
Competenties:
Onderstaande competenties zijn vanzelfsprekend voor beide functies:
-ambitie;
-besluitvaardig;
-discipline;
-plannen en organiseren;
-resultaat- en oplossingsgericht;
-zelfreflectie, zelfsturend;
-empathisch;
-initiatief;
-zelfstandig;
-kostenbewust;
-collegiaal.

Functie-eisen:
•
•
•
•

Bouwkundige opleiding MBO/HBO;
Je beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift;
Bent in bezit van rijbewijs B;
Je hebt aantoonbare ervaring met en kennis van Metal Stud wanden en -plafonds, zowel
financieel als technisch;
• Kennis van automatisering betreft Word, Excel, Outlook, Autocad en Revit.
Wat wij bieden:
•
•
•
•

Een prettige en informele werksfeer in een georganiseerde omgeving;
Trainings- en opleidingsmogelijkheden;
Goede arbeidsvoorwaarden;
Functies met uitzicht op vaste aanstelling.

Ben jij degene die wij zoeken? Voel je aansluiting met één of beide functies met voldoende
uitdaging bij een gerenommeerd afbouwbedrijf?
Neem dan contact op voor meer informatie over deze vacatures en stuur een e-mail naar Arno
Hulsebos ah@schuurmansas.nl
Meer algemene informatie over onze organisatie, gerealiseerde projecten en bedrijfsfilosofie is
tevens te vinden op onze website www.schuurmansas.nl

