
FIXXED IS OP ZOEK NAAR EEN

WERKVOORBEREIDER
SERVICE & ONDERHOUD.

(FULLTIME)

Dit ben jij, onze nieuwe 
werkvoorbereider:

• Je beschikt over een afgeronde 
bouwkundige opleiding op 

• minimaal mbo niveau. 

• Je hebt ervaring in de  
werkvoorbereiding binnen de  
burgerlijke- en utiliteitsbouw. 

• Je bent iemand met liefde voor het 
vak. 

• Je voelt je helemaal thuis binnen 
een hecht en betrokken  
familiebedrijf. 

• Je houdt van diversiteit in  
projecten. 

• Je kunt makkelijk communiceren 
met alle betrokken partijen. 

• Je vindt het prettig om je werk 
naar eigen vrijheid en  
verantwoordelijkheid in te richten.

De diverse service- en onderhoudsteams van Fixxed  
houden zich dag in, dag uit bezig met reparatie- en  
mutatieonderhoud, renovaties, verbouwingen en restyling 
van uiteenlopend vastgoed. Om ons huidige service- en 
onderhoudsteam binnen de kleinere renovatie- en 
verbouwprojecten compleet te maken zijn wij opzoek 
naar een ambitieuze werkvoorbereider. 

OVER DE FUNCTIE.
Een totale verbouwing van meerdere badkamers in een 
appartementencomplex, vernieuwen van de entree van 
commercieel vastgoed of verbouwen van een particuliere 
leefruimte. Als onze werkvoorbereider houd je je dagelijks met 
dit soort projecten bezig. Tezamen met een gedreven en 
vakkundig team maak jij deze projecten tot een succes! 

WAT GA JE DOEN?
Als werkvoorbereider service & onderhoud beschik je over 
een breed en afwisselend takenpakket. Je verzorgt opnames, 
stelt calculaties en offertes op, bereidt de projecten voor en 
bewaakt hierbij ook de kosten van de projecten. Kortom: als 
werkvoorbereider binnen Fixxed ben je verantwoordelijk voor 
de planning, kosten- en tijdsbewaking, het controleren van de 
werktekeningen, een juiste projectadministratie en het 
uitvoeren van overige voorbereidende taken. 

WAT HEBBEN WE JE TE BIEDEN?
Zoals je leest bieden wij jou als werkvoorbereider service & 
onderhoud bij Fixxed een uitdagende, diverse en zelfstandige 
baan, onder de voorwaarden van de cao Bouw en Infra. Wij 
zorgen voor een goed gevulde orderportefeuille met mooie 
projecten waar jij je tanden in kunt zetten! 
Je bent onderdeel van een team met vakkundige collega’s die 
niet alleen op een goede, maar ook op een fijne manier met je 
samenwerken. We zijn een warm en betrokken familiebedrijf. 
Onze personeelsvereniging zorgt er daarom voor dat er op zijn 
tijd leuke activiteiten worden georganiseerd; van bijzondere 
barbecues, zomerse sportdagen tot aan uitgebreide 
kerstvieringen.. aan een goed feestje ontbreekt het niet in 
onze organisatie. Daarnaast zorgen we ervoor dat iedereen de 
ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Er is altijd ruimte voor 
eigen ideeën en creatieve oplossingen waardoor je binnen 
Fixxed zeker niet hoeft stil te staan! Kortom; een organisatie 
waar iedereen zich thuis voelt. We hopen dat je dat binnenkort 
zelf komt ervaren! 

HEB JE INTERESSE?
Geweldig! Solliciteer direct door het sollicitatieformulier op 
onze website in te vullen of stuur een mail naar  
sollicitatie@banbouw.nl. Mocht je vooraf nog vragen hebben 
over deze vacature, bel of mail dan even met een van onze HR 
medewerkers Tessa Mom of Chantal Bongers via 040-2831905 
of sollicitatie@banbouw.nl. Zij kunnen je alles vertellen over 
deze functie en ons team.  

Fixxed is onderdeel van BanBouw BV

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


