Vacature Werkvoorbereider - Engineer
Vakgebied: Civiele techniek
Locatie: Den Haag
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 3-5 jaar
Nummer: 1634152

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Voor onze opdrachtgever zoeken wij een werkvoorbereider - engineer in de regio Den Haag / Rotterdam!
Een landelijke organisatie, waar innovatie en flexibiliteit kernwaarden van de organisatie zijn. Daarnaast is
samenwerken één van de belangrijke uitgangspunten van deze organisatie. Het ontwikkelen, bouwen en onderhouden
van civiele- en ondergrondse infratechnieken, daarin is deze organisatie gespecialiseerd. Tot hun opdrachtgevers
behoren onder andere de overheid, gemeenten, energiebedrijven en netbeheerders, maar ook waterbedrijven en
industriële bedrijven. Ontwikkeling van kennis en kunde staan hier centraal. Dit vertaalt zich in ruime
opleidingsmogelijkheden en carrièrekansen, voor zowel starters als mensen met ruime ervaring.
Functieomschrijving
Wil jij projecten aanpakken in de regio Den Haag / Rotterdam? Ben jij proactief en kan jij planmatig werken? Lees dan
snel verder! Als werkvoorbereider ben je actief voor diverse netbeheerders. Je legt met 2D en 3D tekenwerk het
fundament voor onder andere kabel- en leiding-tracés ter bevordering van nieuwe aanleg en reconstructies en
revisietekenwerk. De volgende werkzaamheden kom je tegen:
Contacten leggen met de opdrachtgevers, klanten en overige betrokken instanties
Het inplannen en beoordelen van nieuwe projecten
De voorbereidingsfase van het project bespreken met de projectleiders en uitvoerders
Het opstellen van de kwaliteits- en V&G plannen in de opstartfase en het uitvoeren van tijd- en risicoanalyses
Ervoor zorgen dat materiaal en materieel perfect op elkaar zijn afgestemd
Functie-eisen
Minimaal MBO werk- en denkniveau
Ervaring met AutoCad (civiele techniek)
Minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie
Een goede beheersing van de Nederlandse taal
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
Ruime mogelijkheden op het gebied van vakinhoudelijke opleidingen.

Jasper Fokker
Recruiter Civiele Techniek
j.fokker@eminentgroep.nl
06 - 48 81 88 09
Nu Solliciteren
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