Ben jij op zoek naar een afwisselende baan en heb je een passie voor het uitvoeren van metingen? Is
nauwkeurig werken voor jou vanzelfsprekend? Ben je oplossingsgericht en neem je graag initiatief? Dan
zijn wij op zoek naar jou. Ervaring is belangrijk maar mensen met ambitie om in deze functie te groeien zijn
zeker welkom.

Vacature Landmeter
BDM is een innovatief bureau gespecialiseerd in maatvoering en landmeetkunde, we zijn gevestigd in
Bolsward. Met een team van 26 specialisten voeren we dagelijks meetwerk uit door heel Nederland (en
soms daarbuiten). Bij BDM ontzorgen we graag onze klanten met slimme oplossingen zodat zij hun
projecten kunnen ontwerpen en bouwen. We kijken daarbij naar de mogelijkheden van vandaag en de
innovaties van morgen. Hierdoor lopen we in Nederland voorop als het gaat om digitaal meten.
Functieprofiel
Elk bouwwerk start met de juiste maatvoering. Als landmeter ga je aan de slag met het inwinnen van
betrouwbare data of het uitvoeren van accurate maatvoering naar wens van de klant en conform de
kwaliteitseisen van BDM. Als Landmeter ben je binnen BDM breed inzetbaar in onze verschillende
disciplines.
Het accent voor deze functie ligt op het uitvoeren van projecten in de bouwsector. Je werkt zowel
zelfstandig als in teamverband. Je krijgt voldoende ruimte om op eigen initiatief stappen te nemen binnen
ons bureau.
Je dagelijkse werkzaamheden bestaan uit:
• Voorbereiden en/of uitwerken van je eigen metingen;
• Uitvoeren van de metingen;
• Verzorgen van de maatvoering voor diverse projecten;
• Samen met de opdrachtgever en collega werkvoorbereider het project in goede banen leiden.
Wat vragen we van je?
• MBO werk- en denkniveau Bouw, Civiel of Infra;
• Minimaal twee jaar werkervaring in soortgelijke functie, alternatief weet je ons te overtuigen van je
ambities;
• Je spreekt de 'taal' van onze opdrachtgevers in de bouw;
• Zelfstandige en oplossingsgerichte instelling;
• Enthousiasme en de wil om in teamverband te werken;
• Representatief namens BDM.
Wat kan BDM jou bieden?
• Een bedrijfswagen, volledig ingericht met de nieuwste meetinstrumenten;
• Een fantastische werkomgeving met enthousiaste collega’s;
• Fulltime baan met veel afwisseling, na je proefperiode direct een vast contract;
• Mogelijkheden tot het vergroten van vakkennis (zowel intern als extern);
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Onze medewerkers genieten ook van
• Ons nieuwe kantoor met een optimaal werkklimaat;
• Dagelijks vers fruit op de werkplek;
• Sporten onder professionele begeleiding in de BDM sportzaal;
• Gratis kennissessies tijdens kantooruren;
• De borrel op vrijdagmiddag aan de bar of bij goed weer op het terras aan het water.
Geïnteresseerd of meer informatie?
Neem dan contact op met Bastiaan Witteveen, bedrijfsleider van BDM. Je kunt hem bereiken op 06 8399
8959 en/of stuur je CV en motivatiebrief naar b.witteveen@bdm.nl. Kijk op www.bdm.nl voor ons werk en
een videopresentatie.

