Vacature (Assistent) uitvoerder telecom
Vakgebied: Civiele techniek
Locatie: Assen
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 1-3 jaar
Nummer: 1573392

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Deze opdrachtgever levert een compleet pakket op het gebied van de ondergrondse infra van Nederland. Gas, water,
elektra, telecom: Ze voeren een zeer breed scala aan projecten uit, van klein tot groot en zeer variërend in
complexiteit.
Een uitvoerder bij deze organisatie houdt zich bezig met meerdere ondergrondse infra projecten, en is
verantwoordelijk voor kwaliteit en veiligheid van de uitvoering van deze projecten en collega’s. Bij dit familiebedrijf
krijgen je veel vrijheid en ruimte om kennis en kwaliteit in te zetten. Dit bedrijf gebruikt zijn 'boeren verstand’, maar zijn
op de hoogte wat er speelt in het werkveld en opereren landelijk. Wat wij belangrijk vinden is dat jij verbindingen weet
te leggen tussen alle stakeholders
Functieomschrijving
Een assistent uitvoerder telecom is in opleiding voor de functie van uitvoerder voor projecten in de glasvezel. Samen
met de uitvoerder en de teamleider ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid en oplevering van projecten.
Assistent uitvoerder zijn bij een echt familiebedrijf betekent dat je veel vrijheid en ruimte krijgt om jouw kennis en
kwaliteit te ontwikkelen en in te zetten.
Jij bent de schakel tussen wat er binnen wordt voorbereid en het uitvoerende werk buiten. Je bent mede
verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het project en wordt hierin ondersteund door
werkvoorbereiding, engineering je collega uitvoerder en je teamleider. Je begeleidt en bezoekt de ploegen buiten,
daarbij waarborg je mede de voorwaarden op het gebied van veiligheid, kwaliteit, planning/processen en uitvoering.
Je bent proactief in de communicatie over de voortgang van de projecten en daarbij zorg je voor de juiste interne - en
de externe afstemming. Projecten die je uitvoert zijn variërend in grote en complexiteit.
Goed kunnen communiceren met verschillende stakeholders en op verschillende niveaus is belangrijk. Je behoudt het
overzicht en weet goed prioriteiten te stellen, hierbij verlies je de belangen van jouw werkgever, de opdrachtgever(s)
en de klanten niet uit het oog. Je bent financieel in control t.a.v. jouw projecten.
Functie-eisen
Voor deze functie hoef je geen ras techneut te zijn, daar heb je een team voor die voor jou de kabels en leidingen weet
te verbinden. Wat wij belangrijker vinden is dat jij de verbindingen tussen collega’s, opdrachtgevers en
belanghebbenden weet te vinden. Wat we van jou vragen:
Je hebt minimaal een afgeronde MBO-4 / HBO diploma
Minimaal 2 jaar werkervaring als werkvoorbereider of assistent uitvoerder
Commercieel inzicht
Je bent een teamspeler
Je bent communicatief sterk
Je kan financieel sturen
Kennis en interesse in de techniek van ondergrondse infra
Aanbod
Wil jij graag aan de slag gaan als assistent uitvoerder? Dit krijg je ervoor terug:
Boven marktconform salaris
Uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals een budget voor het volgen van cursussen
Doorgroeimogelijkheden

Werken aan toonaangevende projecten
Auto van de zaak

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