
 
 

www.bcbstaalconstructie.nl       info@bcbstaalconstructie.nl                               
 
 
    

                                                                                                                                                        

BCB Staalconstructie B.V. 
Industrieweg 51 

2651 BC Berkel en Rodenrijs 

Tel. +31(0)10 511 66 77 

 

BCB Staalconstructie zoekt een (Junior) Werkvoorbereider (38 uur) 

BCB Staalconstructie gevestigd in Berkel en Rodenrijs is sinds 1982 toeleverancier van 

producten van staal. Wij maken uiteenlopende staalconstructies voor bedrijfsruimtes, 

loodsen, speciale kassenbouw, maar ook trap- en hekwerken. Hierbij verzorgen wij het 

gehele traject: van engineering tot en met de montage in eigen beheer.  

De goede naam en ons hoge kwaliteitsniveau danken wij aan onze gemotiveerde en kundige 

medewerkers, moderne rekensoftware en een up-to-date machinepark. Wij blijven 

investeren om de allerbeste kwaliteit te leveren. Belangrijk is dat onze medewerkers goed 

geschoold zijn en veilig kunnen werken. Voor de uitbreiding van ons bedrijfsbureau zijn wij 

dringend op zoek naar een nieuwe collega!  

Ben jij de geschikte kandidaat voor deze mooie uitdaging bij een groeiend bedrijf met een 

fantastisch team?  

Functieomschrijving 

Als (junior) werkvoorbereider lever je in onze organisatie een belangrijke bijdrage aan de 
totstandkoming van onze projecten. Je hebt een veelzijdige functie en houd je bezig met het 
productie gereed maken van de door engineering aangeleverde tekening pakketten, het 
controleren op juistheid en het inkopen van de benodigde materialen. 

De functie omvat een verscheidenheid aan werkzaamheden zoals plannen van productie 
en/of machinebezetting, calculeren van kwantitatieve en kwalitatieve benodigdheden, 
bewaken van projectadministratie en evalueren van projecten aan de hand van nacalculatie. 

Functie-eisen 

• MBO-3 werk- en denkniveau met (bij voorkeur) een afgeronde opleiding 

• Indien geen afgeronde opleiding dan wel ervaring in de sector metaalbewerking 

• Kennis op gebied van tekeninglezen en materiaalsoorten 

• Woonachtig in omgeving Berkel en Rodenrijs 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift 

• Je hebt een ondernemende persoonlijkheid met gezonde ambitie, die actief 
meedenkt om onze groei en kwaliteitsdoelstellingen te behalen 
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Wij bieden  

• Een zeer afwisselende functie met veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid  

• Goede opleidingsmogelijkheden  

• Arbeidsvoorwaarden conform CAO Metaalbewerkingsbedrijf  

• Een prettige en informele werksfeer 

Contact  

Klinkt deze uitdaging jou als muziek in de oren? Dan zit je bij ons op de juiste plek! Kom in 

contact door jouw motivatie en CV te sturen naar info@bcbstaalconstructie.nl, of neem voor 

meer informatie contact op met Marcel van Os, tel. 085-064 53 53, e-mail: 

marcel@bcbstaalconstructie.nl.  
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