
 
 

 
 

 

Van Boxtel Groep is een familiebedrijf dat is gevestigd in Heeswijk-Dinther. Wij hebben ons in de loop der jaren 

ontwikkeld tot een ervaren specialist op het gebied van grond- en sloopwerk, inclusief wegenonderhoud en 

infrawerkzaamheden.  

Van Boxtel Groep koppelt kennis en vakmanschap aan een flexibele, oplossingsgerichte aanpak, van het eerste idee tot 

en met de uitvoering. Met behulp van een modern machinepark worden alle werkzaamheden verricht door een team van 

medewerkers die de ware kracht van Van Boxtel Groep vormen. In verband met uitbreiding van onze werkzaamheden en 

professionalisering van onze grond- en sloopwerkentak, zijn wij per direct op zoek naar een: 

 

Werkvoorbereider Grond- en sloopwerk (m/v) 

Ben jij die proactieve collega en sta je met beide benen stevig aan de grond? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Functieomschrijving;  

In deze functie smeed je, samen met de verantwoordelijke planner en -calculator, de aanvragen tot goede offertes, 

zodanig dat de werkzaamheden kwalitatief goed, veilig, succesvol en efficiënt kunnen worden uitgevoerd. Je zorgt voor 

het tijdig beschikbaar zijn van mensen, middelen en materialen op de plaats van uitvoering. Je houdt scherp in de gaten 

dat, binnen budget, kwaliteit en veiligheid, alle disciplines correct en tot in detail met elkaar de opdrachten uitvoeren. 

Verder ben je flexibel en is het geen probleem om snel zelfstandig aan de slag te gaan.  

 

Werkzaamheden bestaan o.a. uit: 

 Het controleren van aangeleverde gegevens tijdens aanbesteding- en contractfase; 

 Inventarisatie van de klantwens en die vertalen naar oplossingen; 

 Begeleiden en aansturen op projecten; 

 Het opstellen en verzorgen van de planningen; 

 Het indienen vergunningsaanvragen; 

 Het voorbereiden van de inkoop; 

 Het zorgdragen dat de middelen en materialen tijdig beschikbaar zijn; 

 Het opstellen van onderaannemerscontracten; 

 Het opstellen van termijnstaten en het voorbereiden van in te dienen facturen; 

 Het bewaken en vastleggen van (gewijzigde) contractstukken en correspondentie; 

 Het verzorgen van opleverings- en nazorgdocumenten; 

 

  



 
 

 
 

Functie-eisen 

 HBO werk- en denkniveau, het liefst in de richting van civiele techniek of bouwkunde; 

 Kwaliteit- en resultaatgerichte werkinstelling; 

 Minimaal 3 jaar relevante werkervaring; 

 Klantvriendelijk; 

 Goede communicatieve- en sociale vaardigheden; 

 Goede kennis van MS-Office; 

 Beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift; 

 Géén 9 tot 5 mentaliteit; 

 Woonachtig in Noord Oost – Brabant; 

 

Wij bieden 

 Een fulltime functie; 

 Een bij de functie passend salaris; 

 Een zelfstandige en afwisselende functie in een enthousiaste organisatie met goede primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden en studiemogelijkheden; 

 

Contactinformatie 

Herken je jezelf in het profiel? Wil jij graag reageren op deze vacature? Of heb je nog vragen?  

Dan kun je contact opnemen met Maike Goossens (hrm@vanboxtelgroep.nl) via telefoonnummer 0413-229335 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Van Boxtel Groep – Sterk in uitzonderlijk werk 

 


