Vacature Werkvoorbereider
Vakgebied: Civiele techniek
Locatie: Assen
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 1-3 jaar
Nummer: 1525992

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Onze opdrachtgever is een ambitieus, middelgroot bedrijf die landelijk actief is. Zij voeren projecten uit op gebied van
ondergrondse infrastructurele netwerken. Landelijk zijn zij werkzaam voor meerdere netbeheerders.
Betrokkenheid, flexibiliteit en no nonse mentaliteit staan bij onze opdrachtgever hoog in het vaandel.
Een bedrijf waarbij de mens centraal staat en het ons gevoel bovenaan staat.
Functieomschrijving
Ben jij die werkvoorbereider die alles onder controle heeft? Kun jij complexe contracten efficiënt en effectief
registreren in een management systeem? Heb jij de kennis van bestekken en gevoel voor getallen? Dan ben jij zeker
in staat om continu een strakke planning en een goed overzicht van de projecten te verzorgen!
Je komt te werken in een team van vijf werkvoorbereiders. In je dagelijks werk schakel je veel met de projectleiders en
uitvoerders. Je bent in deze functie verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding van projecten op gebied van kabelsen leidingen.
In deze functie bereid je de binnengehaalde projecten voor en maak je projectplanningen, welke je ook zult beheren.
Tevens ben je verantwoordelijk voor de financiële voortgang van projecten en signaleer je mogelijke knelpunten
tijdens een project. Door jouw pro-actieve houding weet jij hierop te anticiperen.
Verder bestaat de functie uit het volgende takenpakket:
Voorbereiden en beheren van projecten
Het opstellen en bijhouden van projectplanning, uitvoeringsmappen en materiaallijsten
Verwerken van bonnen van derden
Verwerken van productie- en afrekenstaten
Klic- en moor meldingen verzorgen
Controleren van de productie en het onderbouwen van afrekenstaten
Overleg houden met de uitvoerders op de projecten
Contact onderhouden met opdrachtgevers- en leveranciers
Het maken van afspraken met toezichthouders openbare ruimte van de gemeenten.
Functie-eisen
Je beschikt over een afgeronde MBO niveau 4 opleiding op gebied van techniek
In deze functie is gedetailleerd, efficiënt en planmatig werken een van belang
Je bent administratief sterk onderlegd en verwerkt gegevens nauwkeurig
Minimaal 3 jaar werkervaring in de functie van werkvoorbereider is een must
Je weet initatief te nemen en je prioriteiten te stellen
Flexibel ingesteld
Aanbod
Deze vacature betreft een vaste baan bij onze opdrachtgever
Je krijgt via Eminent een jaarcontract en aansluitend een vast contract bij deze opdrachtgever
Arbeidsvoorwaarden volgens het CAO
Salaris is afhankelijk van ervaring en competenties
Reiskostenvergoeding of een auto van de zaak
Ruime mogelijkheden op het gebied van verdere training- en ontwikkeling.
Ben je geïnteresseerd geraakt in bovenstaande vacature en wil je eerst het één en ander bespreken alvorens te

solliciteren? Neem dan contact op met mij per mail of telefoon. Uiteraard ben ik ook bereikbaar via LinkedIn.
Graag kom ik met jou in contact om het inhoudelijk te bespreken en bij interesse een afspraak te maken ter
kennismaking. Een afspraak buiten kantoortijden is mogelijk bij ons op kantoor of een locatie bij jou in de omgeving.
Uiteraard worden alle contacten discreet behandeld.

Edwin Wendrich
Salesmanager Civiele Techniek
e.wendrich@eminentgroep.nl
06 - 81 45 20 11
Nu Solliciteren
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