Vacature Werkvoorbereider Werktuigbouwkundige Installaties
Vakgebied: Installatietechniek
Locatie: Enschede
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 1-3 jaar
Nummer: 1469447

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Onze opdrachtgever is een innovatieve en groeiende installateur welke zich specialiseert in het realiseren van
duurzame technische installaties. Veel van deze installaties hebben betrekking op nieuwbouw en renovatie van grote
retailketens en verschillende utiliteitsprojecten. Het bedrijf kenmerkt zich door een familiaire werksfeer en een ‘niet
lullen maar poetsen’ mentaliteit. Bovendien willen zij iedere medewerker maximaal ontwikkelen door middel van
vakgerichte cursussen en opleidingen.
Functieomschrijving
Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een werkvoorbereider werktuigbouwkundige installaties. Het
gaat om een vaste rol binnen deze organisatie. In de rol van werkvoorbereider bij onze opdrachtgever ben je het
centrale punt binnen verschillende projecten voor de grote en kleine utiliteit. Als werkvoorbereider heb je te maken met
diverse klanten en jouw werk varieert van het inventariseren van de klantwens tot calculatie en het maken van de
planning. Je opdrachten en verantwoordelijkheden zien er als volgt uit:
Voor kleinere klussen treedt je op als projectbegeleider en neem je zelf de werkzaamheden op bij de klant
Als hoofdtaak zorg je ervoor dat de overeengekomen werkzaamheden naar volle tevredenheid worden
uitgevoerd bij onze klanten
Jij bent gezamelijk met je projectleider verantwoordelijk voor de operationele bewaking en voortgang van de
projecten
Met ondersteuning van de engineer maak je een voorontwerp, verzorg je de calculatie en maak je de offerte
voor de klant
Je bestelt de benodigde materialen, maakt de agenda voor de uitvoering waarbij je veel contact hebt met de
monteurs en je zorgt voor een correcte administratieve afhandeling van de uitgevoerde werkzaamheden
Daarnaast lever je input voor verschillende (financiële) rapportages
De projecten waar je aan werkt variëren van kleinschalige opdrachten van enkele dagen of weken tot grotere
projecten met een looptijd van maanden.
Functie-eisen
Om goede invulling te kunnen geven aan de rol van werkvoorbereider beschik je over minimaal een afgeronde MBO+
scholing richting werktuigbouwkunde of installatietechniek aangevuld met meerjarige ervarenheid als
werkvoorbereider binnen projecten in de utiliteit.
Je hebt ervarenheid met werkvoorbereiding en ervaring in het maken van calculaties is een pré.
Vanzelfsprekend zijn jouw communicatieve vaardigheden goed ontwikkeld en weet je in alle situaties het
overzicht goed te bewaren.
Je bent communicatief vaardig, proactief, resultaatgericht, klantgericht en een teamspeler.
Junior kandidaten met een MBO of HBO opleidingsachtergrond worden ook van harte uitgenodigd om
contact op te nemen, om de mogelijkheden te bespreken.
Aanbod
Deze vacature gaat om 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 opties op het gebied van toepasbare opleidingen voor de installatietechniek

Ben je geïnteresseerd geraakt in bovenstaande vacature en wil je eerst het één en ander bespreken 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 afspraak te maken ter kennismaking. Een afspraak 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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