Vacature Senior Werkvoorbereider
Toelevering m/v
Locatie:

Goor (OV)

Contract:

Jaarcontract, vaste aanstelling,

Bijzonderheden:
ADS Groep is een specialistische aannemer met een
kantoor en fabricagehal op een bijzondere locatie in Goor, zij hebben goede
doorgroei- en uitgebreide opleidingsmogelijkheden.

Ben jij ondernemend, beschik jij over uitstekende organisatorische
vaardigheden en kun jij goed het overzicht bewaren? Lees dan gauw verder!

Jouw bijdrage
Als senior werkvoorbereider toelevering water ben je verantwoordelijk voor de
algehele voorbereiding, de inkoop en het afroepen van goederen voor
projecten van Toelevering Water. Je stelt de productieplanning, inkoopplanning
en materiaallijsten op en denkt mee in de technische uitdagingen van de
projecten. Ook de financiële bewaking van de projecten behoort tot je
werkzaamheden.

Klick-Interim vacature pagina 1

Kortom, als senior werkvoorbereider draag je zorg voor een gestroomlijnde
projectvoorbereiding, beheers je het volledige project van begin tot het eind en
werk je volgens de van toepassing zijnde procedures en voorschriften.

Jouw kennis & ervaring
Jij beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, bent
besluitvaardig en neemt initiatief. Daarnaast heb je een goede kijk op het zo
efficiënt mogelijk maken van processen en span jij je in om de beste ‘way of
work’ in het bedrijf te implementeren. Je hebt een samenwerkende houding en
stemt zowel intern als extern af met de verschillende belanghebbenden.
We zijn op zoek naar iemand die zich (idealiter) herkent in het volgende:
• je hebt een afgeronde MBO opleiding richting
werktuigbouwkunde/middenkader engineering;
• een afgeronde IWS en/of IWT opleiding is een pré;
• minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie en branche.
• Er wordt gewerkt met de volgende programma’s; Metacom, Navisworks,
MS Project/Asta, AutoCad, Relatics en Ed Controls.

Wat bieden wij?
Naast een uitdagende functie en een enthousiast team, waarbij persoonlijke
aandacht voorop staat, bieden wij een marktconform salaris die afhankelijk is
van afgeronde opleiding en werkervaring. Wij faciliteren de mogelijkheid tot
het volgen van opleidingen, cursussen en doorgroeimogelijkheden.
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ADS Groep als jouw nieuwe werkgever
ADS Groep is dé partner voor waterschappen, drinkwaterbedrijven en
industriële verwerkers van afvalwater. Zij realiseren multidisciplinaire en
geïntegreerde projecten op het gebied van waterbehandeling en zorgen ook
voor het beheer en onderhoud. Zij onderscheiden zich door grote toewijding,
vakmanschap en jarenlange ervaring met opdrachtgevers in de watersector.
ADS Groep is in transitie. Ze staan bekend als de excellente maakpartij die
maatwerk en strak projectmanagement levert tegen een scherpe prijs.
Onder het nieuwe management van ADS Groep groeien ze echter ook uit tot
klantgerichte bouwpartner en kennisleverancier die bijvoorbeeld ook in
bouwteams een gewaardeerd teamlid is. Dit echter wel met behoud van een
gestroomlijnde uitvoering van de projecten met eigen kennis van
werktuigbouw, civiel, infra en vaste partners voor elektrotechniek en
procesautomatisering.
ADS Groep werkt in 4 sectoren: water, bouw, toelevering water en toelevering
bouw. Voor de activiteiten in de toelevering beschikt ADS Groep over eigen
productie faciliteiten in Goor. Voor de sector Water worden stalen en
werktuigbouwkundige componenten in de eigen prefab shop gebouwd evenals
piping en appendages.
Dit alles vanuit de achtergrond dat je zelf de cruciale onderdelen en
componenten moet kunnen bouwen en samenstellen. Hierin is ADS Groep
uniek in Nederland. Daarnaast is ADS de partner voor systeemintegratie en
modulair bouwen. Binnen de watersector volgen technologische
ontwikkelingen elkaar snel op. Om waterzuiveringen in staat te stellen
onderdelen te upgraden, biedt ADS Groep Water modulaire en duurzame
oplossingen zoals Verdygo®. Deze kostenefficiënte concepten passen zich
geheel aan naar de wensen en eisen van de opdrachtgever. Door de jaren heen
zijn ze in de watersector uitgegroeid tot een gewaardeerde partner. ADS Groep
realiseert onder andere rioolwaterzuiveringen, gemalen, energiefabrieken,
drinkwaterpompstations, onthardingsinstallaties en pompputten.
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Geïnteresseerd of vragen?
Stuur je CV met 2 referenties met je wensen naar info@klick-interim.nl
wanneer je belangstelling hebt voor deze mooie vacature bij de ADS Groep, er
wordt daarna contact met je opgenomen. Indien je vragen hebt kun je bellen
met Marja Padberg op 06-10985160.
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