Vacature Werkvoorbereider m/v
Locatie:
Nieuwgein
Contract:
Jaarcontract, vaste aanstelling.
Klant:
Zij ontwerpen, financieren, produceren en bieden
service en onderhoud van schone brandstof installaties.
Bijzonderheden:
Zij zijn een energieke, dynamische organisatie en
bevinden zich in een professionaliseringsfase waarin processen en kaders nog
in ontwikkeling zijn. Dat geeft veel ruimte en vrijheid om de functie op een
eigen manier in te vullen en je in zetten bij diverse projecten.

Als werkvoorbereider ben je betrokken bij het hele proces - van het eerste
concept tot de ontwikkeling van productieorders. In uw rol ondersteunt u uw
collega's met een uitstekende voorbereiding. U weet precies welke projecten
eraan komen, welke materialen nodig zijn en hoeveel alles kost. Door tijdig de
benodigde materialen en onderdelen te bestellen op basis van de technische
tekeningen en deadlines, zorgt u ervoor dat het werk van onze technici niet
wordt vertraagd en dat bestellingen op tijd bij onze klanten worden afgeleverd.

HOOFDTAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
• Analyseren van projecten en klantorders met behulp van ons ERP (BIS) systeem en het creëren van overzichten van de werkzaamheden die moeten
worden uitgevoerd
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• Productielijsten instellen (inclusief materialen, hoeveelheden, componenten
en productietools)
• De benodigde materialen inkopen en de bijbehorende prijzen bijhouden
• Interpretatie van technische tekeningen, plannen en werkinstructies
• Bepaal samen met de Productiemanager welke werkmethoden in de
werkplaats worden toegepast

COMPETENTIES
• Proactief en flexibel
• Gestructureerde manier van werken
• Werkt goed binnen project- en deadlines
• Sterke communicatievaardigheden
• Klant- en servicegericht
• Accuraat

VAARDIGHEDEN
• Multitasker die snel kan schakelen tussen verschillende activiteiten
• Goede planner en weet hoe prioriteiten te stellen
• Vloeiend in schriftelijk en mondeling Nederlands en Engels
• Bekend met ATEX en AutoCAD
• In staat om P & ID's te lezen
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OPLEIDING

• MBO 4 of HBO-graad (of internationaal equivalent) in werktuigbouwkunde
• Enkele jaren ervaring met planning en werkvoorbereiding
• In bezit van VCA VOL veiligheidsdiploma

OVER DE ORGANISATIE
De organisatie is een internationale aanbieder van schone brandstoffen met als
doel schadelijke emissies te voorkomen. Zij ontwerpen, bouwen, financieren,
onderhouden, exploiteren en onderhouden openbare en particuliere
tankstations voor LNG, CNG, biomethaan, waterstof en elektrische
oplaadpunten voor bedrijven en overheden. Met meer dan 10 jaar ervaring als
systeemintegrator beschikken zij over de gegevens, knowhow en middelen om
schone brandstoffen beschikbaar en betaalbaar te maken. Zij streven ernaar
om 100% schoon transport in 2030 mogelijk te maken door innovatie en
samenwerking met onze partners. Samen zorgen ze ervoor dat de transitie naar
nul emissies vandaag kan beginnen.
De organisatie is de afgelopen jaren gegroeid van een kleine maar machtige
startup in Nederland tot een internationaal bedrijf met meer dan 100
werknemers verspreid over vier landen (Duitsland, Frankrijk, België en
Nederland).
Zij bieden een gedreven, open, informele werkomgeving met een persoonlijke
aanpak. Het streven naar een duurzamere wereld begint met het ondersteunen
van de persoonlijke groei van de medewerkers. Het is een werkplek waar je de
beste versie van jezelf kunt worden.
Zij bieden de mogelijkheid om voorop te lopen als het gaat om uw eigen
ontwikkelingstraject. Ze bieden u een duurzame omgeving die optimale
ondersteuning en vrijheid biedt om uw persoonlijke doelen te bereiken.
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Geïnteresseerd?
Stuur uw CV met 2 referenties met uw wensen naar info@klick-interim.nl of
bel met Marja Padberg 06-10985160 wanneer er nog vragen zijn.
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