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Van Bergen Bouw in nuland is een informeel Brabants bouwbedrijf met een ruime ervaring in de 
(duurzame) realisatie van grote en kleine bouwprojecten en projectontwikkeling. Van exclusieve 
nieuwbouwwoningen en bedrijfsgebouwen tot loodsen en kantoorpanden. Bij ieder project 
spelen persoonlijk contact, een flexibele werkwijze en vertrouwen in de juiste bouwpartner 
een belangrijke rol. daarom hecht het team van Van Bergen Bouw enorm veel waarde aan één 
aanspreekpunt voor alle vragen, wensen en ideeën, zowel voor, tijdens en uiteraard ook na 
oplevering van het bouwproject. Gezien de sterke groei komen we graag in contact met een

werkvoorbereider - projectleider
in deze afwisselende functie ben je, samen met een kleine groep collega’s op kantoor en ± 10 
collega’s buiten, verantwoordelijk voor het hele traject vanaf de werkvoorbereiding tot en met de 
oplevering. Een combinatie van binnen en buiten. Je gaat werken opnemen, verzorgt de planning, 
maakt/controleert werk- en detailtekeningen en hebt dagelijks contact met de opdrachtgevers en  
onderaannemers. Je begeleidt de kleinere en grotere werken van a tot Z richting een perfecte 
oplevering.

Van Bergen Bouw biedt een prettige en informele werksfeer, korte communicatielijnen en een 
grote onderlinge betrokkenheid. Het bedrijf heeft een uitstekende orderportefeuille (waaronder 
een supermarkt, een casino, bedrijfsgebouwen en villa’s), een prima salaris incl. prestatietoeslag 
en interessante mogelijkheden om te groeien in het bedrijf door middel van aandelen.

Een uitdagende functie voor een praktijkgerichte bouwkundige die organisatorisch sterk is, de rust 
en het overzicht weet te bewaren en makkelijk communiceert op elk niveau. Teken- en werkervaring 
binnen de werkvoorbereiding, projectbegeleiding of uitvoering is gewenst en kennis van Tekla of 
Revit is mooi meegenomen. Maar bovenal ben je een prettige collega met een klantvriendelijke en 
servicegerichte instelling en met de absolute drive om elk project tot in de perfectie voor te bereiden 
en te organiseren.

dus ben je bouwkundig sterk, ondernemend en heb je de ambitie om te groeien binnen de 
werkvoorbereiding – projectleiding? Reageer dan snel! Zijn er nog vragen neem dan gerust even 
contact met ons bureau op of bel even met Bjorn van Bergen; mobiel 06 51662999. we zijn 
benieuwd naar je reactie!


