Vacature Werkvoorbereider
Vakgebied: Civiele techniek
Locatie: Hoogeveen
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 3-5 jaar
Nummer: 1488756

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Voor een middelgrote aannemer zijn wij op zoek naar een werkvoorbereider die op zoek is naar een leuke nieuwe
werkgever. Het betreft een aannemer met een informele sfeer waar een 'wij' cultuur heerst.
Zij zijn actief in de gww met meerdere werkmaatschappijen met ieders hun specialisme. Het bedrijf is regionaal actief
met ongeveer 200 werknemers. Dit doen zij allemaal met hun eigen machinepark, welke door de jaren heen in bezit is
gekomen. Een mooie en gezonde organisatie met bevlogen mensen in dienst. Hou je van een organisatie waar een
informele sfeer hangt en jij jouw stukje creativiteit en flexibiliteit aan bij kunt dragen, solliciteer dan direct!
Functieomschrijving
Wil jij als werkvoorbereider deel uit maken van enthousiast tenderteam? Samen met een team van specialisten
werken je samen aan een project en zorg je voor een competitieve inschrijving.
Als werkvoorbereider geef je binnen bepaalde projecten situationeel leiding aan de coördinatie en aansturing van de
ontwerpers. Je bent betrokken bij drie projectfases; de opstart-, uitvoerings-, en de eindfase.
Bij jou ligt de focus op:
Projectbeheersing
De analyse en uitwerking van conditioneringsaspecten
Meedenken en uitwerken van de slimste ofwel onderscheidende fasering en beste planning
Meedenken in de ontwerpfase en de verschillende disiplines naast elkaar leggen
Jij weet een project te doorzien en denkt mee in het beste resultaat.
Wat zijn jouw verdere dagelijkse werkzaamheden/ taken:
Het opstellen van vergunningseisen, vergunningsaanvragen doen
Opstellen van de kwaliteits- en V&G werkplannen
Controleren van de toepasbaarheid van het (voorlopig) ontwerp
Voorbereiding treffen voor de logistiek en bouwplaats inrichting, etc.
Het maken van planningen, optimaliseren van het definitief ontwerp, opstellen van de projectcontracten,
voortgangsrapportage op het gebied van kosten, etc.
Het opstellen van testplannen en de coördinatie hiervan, afhankelijk van de klanteis een correct en compleet
overdrachtsdossier opstellen, voorbereiding en afhandeling van meer/minderwerk, etc.
Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitbestede werkzaamheden bij onderaannemers
Onderhoudt je contacten op midden - en hoger kader niveau
Behartig je de relatie met de klant
Je maakt deel uit van bouwvergaderingen en tracht vervolgopdrachten te realiseren
Functie-eisen
MBO 4 of HBO diploma. Indien je een MBO 4 diploma meebrengt, verwachten wij dat je een aantal jaren
werkervaring hebt verkregen in een functie als (senior) werkvoorbereider
Je hebt 3-5 jaar ervaring in een soortgelijke functie en ervaring met middelgrote projecten
Communicatief vaardig zowel mondeling als schriftelijk
Accuraat, secuur, kostenbewust, resultaatgericht, flexibel en planmatig
Aanbod
Uitstekend salaris, met voldoende groeimogelijkheden
Werken aan mooie regionale projecten

Onderdeel zijn van een hechte club bij een middelgrote aannemer
Mogelijkheid tot het volgen van cursussen en/of opleidingen
Vast contract

Robin Koggel
Salesmanager
r.koggel@eminentgroep.nl
06 - 30 39 16 82
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