Kun je toveren met Autocad en/of Revit? Ben je procesmatig sterk en denk je in oplossingen? Werk je graag in een
team en vind je het leuk om onze klanten te inspireren? Dan zijn wij op zoek naar jou. Ervaring is belangrijk maar
mensen met ambitie om in deze functie te groeien zijn zeker welkom.

Vacature Werkvoorbereider

BDM is een innovatief bureau gespecialiseerd in maatvoering en landmeetkunde, we zijn gevestigd in
Bolsward. Met een team van 28 specialisten voeren we dagelijks meetwerk uit door heel Nederland (en soms
daarbuiten). Onze kernwaarden zijn innovatief, betrouwbaar, flexibel en klantgericht. Onze missie is tevreden
klanten door vooruitstrevend te zijn in het verzorgen van maatvoering, de inwinning en de verwerking van
meetdata. Hiervoor kijken we naar mogelijkheden van vandaag en de innovaties van morgen. Hierdoor lopen we in
Nederland voorop als het gaat om digitaal meten.
Functieprofiel
Als jij je werk gedaan hebt, heeft onze klant een goede basis om zijn project te ontwerpen en/of te bouwen.
Hiervoor bereid je als eerste een meetopdracht voor die terecht komt bij een van onze landmeters/ maatvoerders.
Je zorgt dat je collega’s goed zijn geïnformeerd en met de juiste materialen op pad gaan om de meting uit te
voeren.
Een van de belangrijkste onderdelen van jouw werk is het afstemmen van de werkzaamheden met de klant. Een
greep uit de vragen die jij jezelf en de klant als werkvoorbereider bij elk project stelt zijn: Wat wil onze klant?
Welke producten en diensten kunnen wij bieden om deze klant ontzorgen? Wat zijn de uitgangspunten? Kortom;
jij bent dé schakel tussen de klant en onze landmeters/ maatvoerders.
Wat vragen we van je?
•
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding/ begeleiding van de diverse projecten in de infra en
(civiele) bouw zoals: woningen, appartementen, fabrieken, wegen, bruggen en kunstwerken;
Je weet van aanpakken en je draait je hand niet om voor meerdere klussen per dag;
Je kunt snel schakelen tussen projecten bij ad-hoc zaken;
HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur in richting van landmeetkunde, geodesie of (civiele) bouw;
Ervaring met Autocad (Civil 3d en/of Revit is een pre).

Competenties
•
•
•
•
•
•

Samenwerken
Kwaliteit- en resultaatgericht
Inzicht
Aandacht voor details
Klantgericht
Verantwoordelijkheid

Wat kan BDM jou bieden?
•
•
•
•
•
•

Een vooruitstrevend en innovatief bureau;
Een enthousiast en gedreven team met een prettige no-nonsense mentaliteit;
Een fantastische werkomgeving in een nieuw bedrijfspand aan de A7;
Door de verschillende disciplines en branches een baan met veel afwisseling;
Volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden;
Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

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
bedrijfspresentatie.

