Vacature Werkvoorbereider
Vakgebied: Civiele techniek
Locatie: Almere
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: HBO
Werkervaring: 1-3 jaar
Nummer: 1560850

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Voor een toonaangevende opdrachtgever die actief is in alle disciplines van grond-, weg- en waterbouw zijn wij op
zoek naar een werkvoorbereider die affiniteit heeft met de GWW branche. Zij voeren zowel hele kleine, als grote
toonaangevende projecten uit in de GWW. Zij hebben een volledig eigen machine- en wagenpark, waardoor ze alle
activiteiten tijdens de projecten in eigen beheer kunnen houden. De organisatie bestaat uit veel ervaren krachten,
waar eenieder ook nog volop in ontwikkeling is. Eigen inbreng en innovatief denken zijn kenmerken binnen deze
organisatie. Durf jij deze uitdaging aan te gaan, solliciteer dan nu!
Functieomschrijving
Ter uitbreiding van het team en de enorme aanvraag van nieuwe projecten zoeken wij een nieuwe werkvoorbereider
met 2 á 3 jaar relevante werkervaring binnen ons team.
Als werkvoorbereider ben jij actief in de zowel de voorbereidende als de uitvoerende fase van zowel RAW als UAVGC contracten. Jij denk als technicus mee met de technische vraagstukken, beschrijft dit
- Beschrijft en verduidelijkt ontwerpen en verzorgt de revisie van gerealiseerde projecten
- Het beschrijven en presenteren van werk- en kwaliteitsdocumenten
- Jij stemt alles af met bouwpartners en de omgeving
- Het voorbereiden van inkoop en projectonderdelen
- Opvragen van prijzen bij onderaannemers en leveranciers
- Softwarematig vastleggen van alle relevante gegevens
- Het opstellen van planningen
Zoals je kunt zien een zeer veelzijdige functie waarin de theorie en de praktijk van het vak samenkomt. Je werkplek
zal in de regio Almere zijn maar ook op het bedrijfsbureau in de regio Zwolle.
Functie-eisen
- Jij bent in het bezit van een HBO diploma Civiele Techniek of Technische Bedrijfskunde
- Jij hebt al minimaal 2 á 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie binnen de gww
- Bekend met RAW-systematiek
- Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
- Rijbewijs B
- Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
Aanbod
- Goed salaris
- Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
- Zeer diverse job
- Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen en/of cursussen
- Mogelijk een auto van de zaak
- Zeer prettige werkomgeving

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