Vacature Werkvoorbereider Ondergrondse Infra
Vakgebied: Civiele techniek
Locatie: Nijmegen
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 1-3 jaar
Nummer: 1636258

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Voor een middelgrote aannemer zijn wij op zoek naar een werkvoorbereider die op zoek is naar een leuke nieuwe
werkgever. Het betreft een aannemer met een informele sfeer waar een 'wij' cultuur heerst. Zij zijn actief in de infra
met meerdere werkmaatschappijen met ieders hun specialisme. Het bedrijf is landelijk actief met ongeveer 1000
werknemers. Dit doen zij allemaal met hun eigen machinepark, welke door de jaren heen in bezit is gekomen.
Een mooie en gezonde organisatie met bevlogen mensen in dienst. Hou je van een organisatie waar een informele
sfeer hangt en jij jouw stukje creativiteit en flexibiliteit aan bij kunt dragen, solliciteer dan direct!
Functieomschrijving
Ben jij toe aan een vervolgstap in je carrière? Heb je ervaring op het gebied van ondergrondse infra?
Ben je daarnaast gedreven, nieuwsgierig aangelegd en denk je uitvoeringsgericht? Dan zou dit zomaar eens jouw
nieuwe functie kunnen zijn!

In de functie van werkvoorbereider ondergrondse infra ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding van diverse
aansluitingen voor verschillende opdrachtgevers.
Wat zijn jouw dagelijkse werkzaamheden en taken:
Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor het maken van werkorders
Het vergunningsproces, de planning, schrijven van een plan van aanpak, het offerte traject
Schrijven van verbeter voorstellen en het administratief verwerken van de uitgevoerde maatregelen, storingen,
schades, claims en de validatie en verificatie
Het voorbereiden van projecten betreffende dienstaansluitingen
Het verzorgen van KLIK en MOOR meldingen
Het verwerken van bonnen van onderaannemers en leveranciers
Daarnaast draag jij je verantwoordelijkheid voor de werkvoorbereiding van meerwerken, afhandeling van de
verrichte activiteiten van onderaannemers en een heldere overdracht naar de uitvoering
Je bewaakt de contractinformatie, verken je de kansen en risico's en denk je ook mee in creatieve oplossingen
en alternatieve uitvoeringsmethodes
Het verwerken van gegevens in diverse systemen van de opdrachtgever (o.a. Metacom, Sharepoint, SAP,
VICO en CONNECT-IT).
Functie-eisen
Wij zoeken een winnaar met de volgende ervaring en opleiding:
Minimaal een afgeronde mbo-opleiding richting Civiele Techniek
Minimaal 1 tot 3 jaar werkervaring met projecten op het gebied van Gas, Water en Elektra is een pré
Administratief onderlegd en affiniteit met digitale systemen
Accuraat, secuur, kostenbewust, resultaatgericht, flexibel en planmatig
Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
Geen 9 tot 5 mentaliteit
Zelfstandig, communicatief sterk, flexibel en een enthousiaste teamspeler is.
Aanbod
Groeiende onderneming met inmiddels meerdere vestigingen in Nederland
Kernwaarden: kwaliteit, open cultuur, betrokkenheid, verandermanagement

Core business: aanleggen en onderhouden van ondergrondse netwerken
Een plezierige werkomgeving
Een ambitieus, middelgroot bedrijf met korte communicatielijnen
Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen en cursussen
Uitstekende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden.

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