Vacature Werkvoorbereider
Vakgebied: Civiele techniek
Locatie: Rhoon
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 1-3 jaar
Nummer: 1525790

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Wij zijn op zoek naar jou!
Ben jij de persoon die wij zoeken? Wil jij graag een nieuwe uitdaging aan gaan? Voor onze opdrachtgever zijn wij op
zoek naar een werkvoorbereider. Dit bedrijf bestaat al ruim 60 jaar en is toonaangevend op het gebied van
geotechniek en civiele techniek. De projecten worden landelijk uitgevoerd en de opdrachtgevers zijn voornamelijk
projectontwikkelaars, aannemers, lokale overheden en particulieren. Voorbeelden van uitgevoerde projecten zijn het
onderzoeken van dijken, herinrichting van kades en sonderingsprojecten.
Binnen het bedrijf is sprake van een platte structuur. Elke medewerker krijgt veel vrijheid om de functie naar eigen
inzicht in te richten. Je krijgt de kans om jezelf verder te ontwikkelen binnen jouw functie en jouw verantwoordelijkheid
te pakken. Het team van werkvoorbereiders bestaat uit 4 teamleden en de projectleider. Jij zal hier onderdeel van
worden.
Ben jij de persoon die wij zoeken? Ga jij dit team en het bedrijf versterken? Neem dan snel contact op!
Functieomschrijving
Als werkvoorbereider ga jij je bezighouden met de diverse projecten van dit bedrijf. Binnen het team
werkvoorbereiding zorgen jullie met z'n allen voor de optimale voorbereiding. Je zal projecten zelfstandig voorbereiden
en je zal in teams aan de projecten werken. Verder ga jij je bezighouden met:
Het verzamelen van de juiste gegevens en informatie ten behoeve van de voorbereiding
Het regelen van de juiste vergunningen, betredingstoestemmingen en andere verplichtingen
Het verzorgen van de klic meldingen
Het maken van een veiligheid- en gezondheidsplan wanneer dit nodig is
Het afstemmen van de werkzaamheden met de projectleider, opdrachtgever en uitvoerende medewerkers
Het voorbereiden van het administratieve gedeelte van de uitvoering
Het voeren van overleg met alle betrokken partijen bij de projecten
Functie-eisen
Minimaal MBO werk- en denkniveau
Relevante werkervaring als werkvoorbereider is een pré, geen must
In het bezit van VCA-VOL certificaat of bereid deze te behalen
In het bezit van minimaal een rijbewijs B, bij voorkeur rijbewijs BE
Goed verantwoordelijkheidsgevoel en stressbestendig, zodat jij de projecten uitstekend gaat voorbereiden
Aanbod
Marktconform salaris, afhankelijk van ervaring
Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
Een budget, zodat je vak-gerelateerde cursussen kan volgen
Doorgroeimogelijkheden (naar bijvoorbeeld projectleider)
Reiskostenvergoeding of auto van de zaak
Werken in een tof, gespecialiseerd bedrijf

Sean Armitage
Adviseur Civiele Techniek
s.armitage@eminentgroep.nl
06 - 41 61 92 88
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