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B.V. Bouwbedrijf J.A. van Niftrik in Kruisstraat (Rosmalen) is een authentiek, betrokken 
en betrouwbaar middelgroot bouwbedrijf met een uitstekende naam bij een zeer breed 
scala aan particuliere en zakelijke opdrachtgevers. Dit Brabantse familiebedrijf is 
opgericht in 1956 en richt zich, met een vakbekwaam team van ± 30 enthousiaste en 
vakbekwame medewerk(st)ers, op het (ver)bouwen en onderhouden van woonhuizen, 
luxe villa’s, utiliteitswerken en bedrijfsgebouwen. De klantenkring bestaat uit 
particulieren en gerenommeerde zakelijke opdrachtgevers die zowel regionaal als 
landelijk actief zijn. Bij Bouwbedrijf van Niftrik staan kwaliteit en continuïteit duidelijk 
voorop en men levert op een verantwoorde, transparante en betrouwbare manier 
kwaliteit aan alle projecten en dat alles op een prettige en informele wijze. Namens de 
directie komen wij graag in contact met een
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werkvoorbereider - projectleider
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in deze veelzijdige fulltime functie ben je, zowel binnen als buiten, verantwoordelijk voor 
het voorbereiden en begeleiden van toonaangevende opdrachten voor particulieren en 
gerenommeerde zakelijke opdrachtgevers. Vanuit de gedetailleerde werkvoorbereiding  
maak en bewaak je de planning, je verzorgt de contacten en contracten met 
opdrachtgevers, onderaannemers en toeleveranciers en organiseert projecten naar een 
perfecte oplevering. Je bent dé schakel tussen binnen en buiten en hebt als 
sparringpartner dagelijks contact met alle partijen die betrokken zijn bij het bouwproces.

Bouwbedrijf van Niftrik biedt een afwisselende functie bij een informeel, middelgroot 
Brabants familiebedrijf met hele mooie projecten. Dat alles binnen een prettige werksfeer, 
met een grote onderlinge betrokkenheid en korte communicatielijnen. uiteraard kent men 
een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden.

Voor deze spilfunctie gaat de voorkeur uit naar een enthousiaste en praktijkgerichte 
teamspeler op Mbo+/Hbo-niveau. Je hebt enkele jaren passende werkervaring opgedaan 
als werkvoorbereider of projectbegeleider en bent duidelijk toe aan een nieuwe uitdaging 
bij een innovatieve aannemer met een informeel karakter. Je bent praktisch ingesteld en 
organisatorisch ijzersterk.

ambitieuze mbo+/Hbo-er bouwkunde met organisatietalent

Je volgt innovaties binnen het vakgebied op de voet en weet in hectische situaties de 
rust en het overzicht te bewaren. 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.


