Vacature Werkvoorbereider
Vakgebied: Civiele techniek
Locatie: Heerenveen
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 1-3 jaar
Nummer: 1526214

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Voor onze opdrachtgever, een zeer professionele en gezonde organisatie zijn wij op zoek naar een werkvoorbereider
met de ambitie om de komende jaren door te groeien binnen de organisatie. Het is een opdrachtgever die
voornamelijk werkzaam is voor overheidsinstellingen, gemeenten en adviesbureaus. Dit doen zij in alle facetten van
de GWW en in de Infra. Er heerst een no-nonsense mentaliteit, waarbij er duidelijk volgens een platte structuur
gewerkt wordt. Hierdoor is er voor iedere medewerker de mogelijkheid om zich te ontplooien en met initiatieven te
komen. Er wordt daarnaast enorm veel waarde gehecht aan het doorgroeien. Zie jij jouzelf graag in zo'n organisatie
werken, reageer dan direct!
Functieomschrijving
Als werkvoorbereider ben je een belangrijke schakel (spin in het web) in het voorbereidingstraject van
werkzaamheden. Samen met de projectleider werk je in het kloppende hart van het project voor de opdrachtgevers.
Je voelt je thuis binnen dynamische projectomgeving en bent gewend snel te schakelen tussen project en
ontwerpwerkzaamheden. Daarnaast schroom jij niet om heet initiatief te nemen in deze fase van het project.
De volgende taken maken onderdeel uit van je functie:
- Je maakt technische ontwerpen op basis van de afgesproken uitgangspunten
- Adviseren van de projectleider over mogelijke oplossingsrichtingen van ontwerpvraagstukken
- Zorgen voor de coördinatie van interne en externe projectwerkzaamheden
- Je doorziet de planrisico's van het bestek en tekeningen
Functie-eisen
- Een afgeronde MBO of HBO opleiding civiele techniek
- Goede communicatieve vaardigheden
- Verantwoordelijkheidsgevoel
- In het bezit van een rijbewijs B
- Zelfstandige en gedetailleerde werkhouding
- Ambitie om door te groeien binnen een mooie organisatie
- In het bezit van een rijbewijs B
Aanbod
- Een uitstekend salaris
- Prima secundaire arbeidsvoorwaarden
- Mogelijkheid om door te groeien binnen deze mooie organisatie
- Het volgen van cursussen en/of opleidingen m.b.t. je functie
- Een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid
- Korte en heldere communicatielijnen in een platte organisatie
- Een veelzijdige en uitdagende functie

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