Vacature Werkvoorbereider E
Vakgebied: Elektrotechniek
Locatie: Utrecht
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 1-3 jaar
Nummer: 1430039

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Onze relatie betreft een hecht familiebedrijf, al meer dan vijftig jaar realiseert onze relatie blijvende kwaliteit in de
levenscyclus van ontwikkelen, realiseren, beheren/exploiteren en hergebruiken van de leefomgeving.
Op het gebied van duurzaam installeren loopt het bedrijf al geruime tijd voorop in de Nederlandse installatiebranche.
Door de toepassing van de nieuwste energie-efficiënte en duurzame technieken in zowel individuele gebouwen als bij
complete gebiedsontwikkelingen worden beoogde duurzaamheidsdoelstellingen gerealiseerd. Door projecten
integraal te benaderen, creëren zij oplossingen tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten. Oplossingen zijn
aansprekend, toekomstbestendig en in samenhang met het geheel.Een mensgericht bedrijf die hun personeel een
prettige werkomgeving aanbiedt, maar ook stimuliert om zich verder te doen ontwikkelen door het aanbieden van
mooie groei- en ontwikkelingspaden. Spreekt een bedrijf als dit jou aan?
Solliciteer dan direct en wij kijken graag welke functie voor jou passend kan zijn naast de actuele vacatures van onze
relatie.
Functieomschrijving
Wij zoeken een werkvoorbereider E, een echte technische regelaar met kennis en ervaring binnen de
installatietechniek. Je bent in deze functie evrantwoordelijk voor een goede voortgang van het werk van grote
multidisiplinaire projecten met een innovatief en duurzaam karakter. Jouw team richt zich dagelijks op de aanleg van
grote electronische installaties in bijvoorbeeld een nieuw gebouwd overdekt zwembad, sportcomplex, hotel.
Wat zijn jouw dagelijkse werkzaamheden, taken en verantwoordelijkheden:
In de functie van werkvoorbereider E organiseer en cordineer je zo'n 5 tot 6 projecten
Je werkt nauw samen met jouw collega's zoals de projectleider, tekenaar en overige project betrokken
collega's
Dagelijks verzorg jij de werkplanning en wanneer nodig onderneem je acties hierin om vereiste aanpassingen
te doen
Je bent contactpersoon voor de monteurs op de projecten, de leveranchiers van benodigde materialen. Je
onderhoudt een goed contact met hun en geeft de benodigde sturing wanneer nodig
Je bent dagelijks bezig veel ballen hoog te houden en je kunt kalmte toepassen in een drukke stresvolle
periode
Je weet goed de regie te houden en je bent sterk in het bepalen van je prioriteiten
Jouw projecten lopen netjes conform afgesproken periode en budget, jij weet hier tijdig op in te springen voor
wanneer dit niet het geval is.
Functie-eisen
MBO of HBO werk- end enk niveau bij voorkeur in een technische richting
Minimaal twee jaar ervaring in een vergelijkbare functie binnen de E Installaties
Een daadkrachtig persoon
Een zelfstandige persoon die ook goed in teamverband kan werken
In bezit van rijbewijs B
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

Ben je geïnteresseerd geraakt in bovenstaande vacature en wil je eerst het één en ander bespreken alvorens te
solliciteren? Neem dan contact op met mij. Uiteraard ben ik ook bereikbaar via LinkedIn.
Graag kom ik met jou in contact om het inhoudelijk te bespreken en bij interesse een afspraak te maken ter
kennismaking. Een afspraak buiten kantoortijden is mogelijk bij ons op kantoor of een locatie bij jou in de omgeving.
Uiteraard worden alle contacten discreet behandeld en bepalen wij samen op welke wijze wij elkaar van dienst
kunnen zijn.

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