Vacature Junior ontwerper/ voorbereider en calculator
Vakgebied: Civiele techniek
Locatie: Emmen
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 0 (Starter)
Nummer: 1437201

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Voor een professionele en groeiende organisatie ben ik op zoek naar een duizendpoot in de cultuurtechniek en groene
sector. Zij voeren projecten uit van ontwerp tot uitvoering waarbij zij alles zelf faciliteren met eigen mensen en
materieel. Deze organisatie staat bekend als een betrouwbare partij met een vaste klantenkring welke zij door de jaren
heen hebben opgebouwd. Daarnaast zijn belangrijke kenmerken van deze organisatie: ambitie, plezier en
samenwerken. Zie jij jezelf hier werken, bel mij dan snel.
Functieomschrijving
Als junior ontwerper/ werkvoorbereider en calculator ben jij degene die op diverse groen projecten verantwoordelijk is
voor de hele organisatie. Jij gaat met de klant in gesprek over de wensen en mogelijkheden, maakt een ontwerp,
offerte en zorgt dat je collega’s goed voorbereid aan de slag kunnen. Binnen deze mooie organisatie krijg jij de
mogelijkheid om zelfstandig en in teamverband aan mooie projecten te werken. Daarnaast ben jij verantwoordelijk
voor de aansturing van medewerkers, het verzorgen van werkbegroting en tenslotte maak je de personeelsplanning.
Tevens wordt je betrokken bij planvorming en aanbestedingen en wordt er verwacht dat je hierin meedenkt en een
bijdrage daar levert.

Een greep uit jouw takenpakket:
- Het voorbereiden van alle projecten (A T/m Z)
-Directe aansturing van de projectgebonden medewerkers
-Je bent en voelt je verantwoordelijk voor de uit te voeren onderhouds- en aanlegwerkzaamheden in het groen
-Aandragen en uitwerken van alternatieven voor producten, diensten en uitvoeringswijzen
-Tijdig inplannen van geschikte mensen, middelen en materialen
Functie-eisen
- Jij ziet overal een uitdaging in
- Een opleiding richting; hovenier, landschapsinrichting
- Klantgericht, netwerker en communicatief sterk
- Proactief en ondernemend
- In het bezit van rijbewijs B
Aanbod
- Uitstekend salaris
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
- Mogelijkheid tot vakinhoudelijke opleidingen/cursussen
- Werken voor een familiaire en prettige werkgever
- Veel vrijheid in je functie

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