Vacature Werkvoorbereider/Engineer W-installaties
Vakgebied: Installatietechniek
Locatie: Groningen
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 5-10 jaar
Nummer: 1426269

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Constante focus op kwaliteit en innovatie maakt dat deze installateur is uitgegroeid tot een betrouwbare en
deskundige partij. In een snel en steeds veranderde wereld is flexibel opereren met verstand van zaken erg belangrijk.
Aandacht voor installatietechnische innovatie is van groot belang. In het level van medewerkers wordt daarom ruim
geïnvesteerd. Medewerkers volgen doorlopend cursussen, trainingen om de nieuwste technieken te beheersen tot in
perfectie. Het niveau van de mensen, de motivatie en het nakomen van afspraken maken onze opdrachtgever een
zeer betrouwba-re partner. Ook duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn belangrijke thema’s
in deze organisatie. Wil jij met deze installateur meebouwen aan een gezonde toekomst voor mens en milieu? Dan
zijn wij op zoek naar jou!
Functieomschrijving
Als Werkvoorbereider/ Engineer W-installaties ben je de spil van het projectteam en ben je verantwoordelijk voor het
technisch ontwerp en de administratieve verwerking van het project. Je ontwerpt de technische installaties, je zorgt
voor een goede materiaalstroom en bewaakt deze, je calculeert c.q. offreert meer-/minderwerken en je hebt een
aansturende en controlerende taak wat betreft het tekenwerk. Al met al een wisselende functie waarin je zelfstandig
en in overleg met de projectleider zorg draagt voor een juiste voorbereiding en voortgang van de projecten.
Functie-eisen
De Werkvoorbereider/ Engineer W-installaties die wij zoeken beschikt over:
- Een afgeronde MBO opleiding richting installatietechniek.
- APG, MIT of TVVL Luchtbehandelingstechniek is een pré.
- Enkele jaren ervarenheid als werkvoorbereider in de utiliteit.
- Daarbij zijn know-how en ervaring, kwaliteit en flexibiliteit van groot belang. Maar ook service en begrip voor de
belangen van de opdrachtgever spelen voortdurend een prominente rol bij de aanpak en uitvoering van de
opdrachten.
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
Reiskostenvergoeding of een auto van de zaak
Ruime mogelijkheden op het gebied van toepasbare opleidingen voor de installatietechniek
Ben je geïnteresseerd geraakt in bovenstaande vacature en wil je eerst het één en ander doornemen alvorens te
solliciteren? Neem dan contact op met één van onze adviseurs installatietechniek per mail of telefoon. Uiteraard zijn
wij ook te bereiken via LinkedIn. Wij komen graag in contact met jou om het inhoudelijk te doornemen en bij interesse
een overeenkomst te maken ter kennismaking. Een overeenkomst buiten kantoortijden is mogelijk bij ons op kantoor
of een plek bij jou in de omgeving. Uiteraard worden alle contacten discreet behandeld.

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