Vacature Werkvoorbereider Elektrotechniek
Vakgebied: Installatietechniek
Locatie: Klaaswaal
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 3-5 jaar
Nummer: 1633830

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Installatiebedrijf is met ruim 80 collega’s uitgegroeid tot een toonaangevende regionale installateur. Sinds midden jaar
90 zijn zij gevestigd, op een halfuurtje van Rotterdam en Roosendaal. Zij richten rich op de totale ontzorging en het
regelen van A tot Z voor ieder installatieproject. Zij hebben elektrotechnische en werktuigbouwkundige projecten in de
utiliteits-, industrie- en/of woningbouw. Met een persoonlijke aanpak zorgen zij ervoor dat alle installaties aansluiten op
de wensen van de klant. Hun serviceafdeling neemt het technisch beheer van zakelijke en particuliere relaties uit
handen. Service & onderhoud, inspecties en korte projecten zijn voor hun dagelijkse kost. Zij zijn 24/7 bereikbaar om
de klant zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Functieomschrijving
Voor onze opdrachtgever zoeken wij een Werkvoorbereider Elektrotechniek. Deze vacature gaat om een vaste functie
bij een gerenommeerde totaalinstallateur.
Als Werkvoorbereider E wordt je voornamelijk ingezet voor de telecom & beveiliging installaties. Je assisteert de
projectmanager bij de projecten bij de organisatie en begeleidt en coordineert de werkvoorbereiding.
Als Projectcoördinator Elektrotechniek ben je verantwoordelijk voor:

Organisatie van mensen, middelen en processen.
Aanvragen van vergunningen en vastleggen van protocollen.
Voorbereiding van de uitvoering en ondersteuning montage.
Maken van planningen t.b.v. de projectactiviteiten.
Toezicht houden op de planning.
Opstellen van offertes.
Inkoop van materiaal.
Voorbereiden van de in bedrijf stelling / inregeling installaties.
Bewaken meer/minderwerken.
Diverse projectadministratie.
Aansturing dagelijkse operatie.

Functie-eisen

Aanbod
Deze vacature betreft een vaste baan bij onze opdrachtgever
Je krijgt via Eminent een jaarcontract en aansluitend een vast overeenkomst bij deze opdrachtgever
Arbeidsvoorwaarden volgens het CAO
Salaris is afhankelijk van ervarenheid en competenties
Reiskostenvergoeding of een auto van de zaak
Ruime mogelijkheden op het gebied van vakinhoudelijke 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 bereikbaar 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.

Mickel Liebrecht
Adviseur Industrie en Installatietechniek
m.liebrecht@eminentgroep.nl
06 - 18 73 33 61
Nu Solliciteren
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