Sr. Werkvoorbereider - On Wheels

Functieomschrijving
Je bent technisch en operationeel (mede) verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van enkele werktuigkundige
gebouwgebonden renovatie, modificatie,- en of nieuwbouw projecten in de utiliteit. Dit bij een klantengroep die zich veelal tot vaste
relaties van deze opdrachtgever mogen rekenen en de gemiddelde aanneemsom van de projecten varieert tussen de €500K en
€4MIO. Realisatie van projecten komt tot stand via nauwe onderlinge samenwerking binnen het projectteam, dat bestaat uit jouzelf
als werkvoorbereider, een projectleider, uitvoerders en monteurs. Je hebt een belangrijke coördinerende en technische rol en hebt
veelvuldig contact met de opdrachtgevers, komt geregeld op de werklocaties voor het verrichten van projectopnames en ook om
gevoel te houden bij projecten in realisatie waarvoor jij de begeleiding op je mag nemen. Samen met de projectleider vorm je het
interne team dat de uitvoering aanstuurt, begeleid en ondersteund. Tot slot breng je offertes uit voor meer,- minderwerken en
coördineert de opvolging en uiteindelijke oplevering van het project.

Wat ze bieden
Een zelfstandige en verantwoordelijke functie in een hecht team met een grote schare aan gedreven en écht deskundige vaklieden.
De deskundigheid bij de uitvoeringsteams ligt onderscheidend hoog, zodat er nauwelijks deskundigheid van buitenaf hoeft te
worden aangetrokken. Collegialiteit krijgt binnen dit bedrijf een nieuwe dimensie waar men letterlijk dag en nacht voor elkaar klaar
staat als de situatie hier om vraagt. Communicatielijnen naar elkaar zijn kort, iedereen kent elkaar en weet wat men aan de ander
heeft. Dit vertaalt zich in een slagvaardige manier van werken, een zeer laag verloop, een meer dan uitstekende sfeer en hoge
kwaliteit van opgeleverd werk waardoor deze installateur kan bogen op een grote schare aan vaste klanten waar men graag gezien
is. De arbeidsvoorwaarden zijn hier ronduit goed en zelfs boven marktconform te noemen, zowel primair, secundair als tertiair met
vele gezellige activiteiten sfeer verhogende activiteiten die door het bedrijf worden georganiseerd. Er is oog voor arbeid en zorg, je
kunt rekenen op een mooie leasewagen zonder eigen bijdrage en diverse ‘extra’s die het werken bij dit bedrijf door deze
waardering nóg wat leuker maakt.

Wat ze vragen
Je hebt een MBO/HBO werk,- en denk niveau, verkregen door ofwel een afgerond MBO/MIT diploma aangevuld met meerdere
jaren ervaring als zelfstandig werkvoorbereider in de utiliteit, of een HTS of HIT diploma of gelijkwaardig, in combinatie met
vakgerichte cursussen en relevante werkervaring als werkvoorbereider projecten. Techniek interesseert je tot op de dag van
vandaag, je hebt een informeel, adviserend en doenerskarakter, trekt zaken naar je toe, weet overzicht te houden, anderen te
motiveren. Jouw karakter kan worden omschreven als degelijk en betrouwbaar, toegankelijk en informeel, communicatief en
collegiaal.

Het bedrijf
Een succesvol familiair middelgroot werktuigkundig installatiebedrijf met uitstekende naam in de markt, gericht op realisatie en
meerjarenonderhoud van gebouwgebonden installaties in Brabant ZO.
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