Vacature Werkvoorbereider Elektrotechniek
Vakgebied: Installatietechniek
Locatie: Druten
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 3-5 jaar
Nummer: 1576167

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Onze opdrachtgever is een gerenommeerde installateur met meerdere vestigingen. Als totaalinstallateur bieden zij
een totaalpakket aan technische diensten en kunnen ze alle technieken in gebouwen zelfstandig ontwerpen,
realiseren en beheren. Daarnaast zijn zij doelgericht op het individu en vinden zij het van belang dat de klant de
kwaliteit die zij leveren ook ervaart. Daarvoor proberen zij hun medewerkers ook op een hoger niveau te brengen door
het aanbieden van opleidingen en cursussen. De organisatie typeert zich door een vooraanstaande aanpak en de
informele sfeer.
Functieomschrijving
Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Werkvoorbereider. Het gaat om een vaste baan bij een
gerenommeerde installateur. In deze wisselende rol ben je verantwoordelijk voor alle voorkomende werkzaamheden
die ervoor zorgen dat de uitvoering van het project soepel verloopt.
Enkele werkzaamheden als Werkvoorbereider:

Werkvoorbereiding van utiliteitsprojecten
Verzorgen van tekeningen, calculaties, meer- en minderwerk
Ondersteuning van de engineering van de diverse projecten
Je regelt dat materiaal tijdig én tegen de juiste prijs geleverd kunnen worden
Goede overdracht van tekeningen, materiaal- en picklijsten
Jij bent voor technici in het veld de vraagbaak op het gebied van techniek, planningen en bestellingen
Deelnemen aan werkbesprekingen op projectlocatie

Functie-eisen
Elektrotechniek
Techniek
Je bent bekend met: Elektrotechniek
Persoonlijke vaardigheden:

Analytisch Denken
Communicatie
Zelfmotivatie

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 mogelijkheden op het gebied van vakinhoudelijke cursussen 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 experts installatietechniek per mail of telefoon. Uiteraard zijn wij
ook bereikbaar via LinkedIn. Wij komen graag in contact met jou om het inhoudelijk te doornemen en bij interesse een
afspraak 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
Sr. Adviseur Industrie en Installatietechniek
j.vale@eminentgroep.nl
06 - 41 61 92 73
Nu Solliciteren
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