Vacature Senior Werkvoorbereider
Vakgebied: Installatietechniek
Locatie: Den Haag
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: HBO
Werkervaring: 3-5 jaar
Nummer: 1423905

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Wij willen de beste partner zijn op het gebied van ontwikkeling, bouw, renovatie of het onderhoud van project. Dat is
nogal een ambitie en daar zetten wij ons dan ook dag in dag uit voor in. Om dit te bereiken veranderen we een
complex traject in een helder proces. En zoeken we bij iedere opdracht naar inventieve oplossingen om nog slimmer,
beter of sneller te werken. Partnerschap betekent wat ons betreft open communiceren. Met heldere budgetten en
begrotingen. Met wederzijdse inspiratie. Samen een doel verwezenlijken geeft energie. Wij streven naar een optimale
flow en doen er alles aan om die tijdens de samenwerking in stand te houden.
Functieomschrijving
Voor een project in het centrum van Den Haag, waar je per direct kan beginnen tot en met zomer 2020 ben ik op zoek
naar een Senior Werkvoorbereider. De project heeft betrekking op een nieuw onderwijs- en cultuurcomplex. Je
primaire takken zullen zijn:
Inkoopvoorbereiding & inkoop ism Realisatiemanager/Uitvoering/Inkoop
Planning eigen werkzaamheden bijhouden
Coachen van een collega WVB’er betrokken bij de (ruwe) afbouw
Technische werkvoorbereiding van onderdelen
Risicomanagement ondersteunen
Scopewijzigingen
Kwaliteitsborging (verificatie/validatie) van onderdelen
Veiligheidsborging middels vastleggen werkwijze in werkplannen
Functie-eisen
HBO werk- en denkniveau
Technische kennis van en ervaring met het voorbereiden van (ruwe) afbouw
Oplossingsgericht op het gebied van techniek
Je bent klantgericht, kwaliteitgericht en resultaatgericht
Daarnaast heb je communicatieve en coaching skills
Ervaringen danwel affiniteit met BIM
Een echte teamplayer
Aanbod
Project van circa 36 maanden
Werken met een jong en dynamisch
Veel verantwoordelijkheid
Werken in een omgeving waar collegialiteit centraal staat
Een actieve personeelsvereniging waar je samen met je collega's kan deelnemen aan sportieve en
ontspannende activiteiten
Genoeg vrijheid voor je eigen ontwikkeling
Marktconform salaris met uitstekende secundaire arbeidsvoorden

Jorieke Vale
Adviseur Industrie / Installatietechniek
j.vale@eminentgroep.nl
06 - 41 61 92 73
Nu Solliciteren
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