Vacature Werkvoorbereider m/v

Locatie:
Contract:
CAO:
Bijzonderheden:

kantoor in Goor
rechtstreek bij opdrachtgever (W&S)
CAO
Een innovatief, flexibel en informeel bedrijf

Jouw bijdrage
Als werkvoorbereider ben je van opdracht tot aan oplevering betrokken bij de realisatie van
projecten, of bij gedeelten daarvan. Als werkvoorbereider water, met affiniteit voor
werktuigbouw, ben je verantwoordelijk voor het verrichten van alle voorbereidende
werkzaamheden, het inkopen, het opstellen van projectplannen en het aanmaken van
projectdocumentatie ten behoeve van de verschillende projecten en werk je volgens de van
toepassing zijnde procedures en voorschriften.
Je houdt je bezig met het tijdig aanvragen en bestellen van goederen, installaties of
onderaannemingen en bewaakt de gemaakte afspraken. Daarnaast stel je inkoopplanningen,
materiaallijsten en gegevensbehoefte schema’s op. Je vraagt offertes aan bij leveranciers en
onderaannemers, stelt spiegels op en bespreekt deze met de projectleider. Na inkoop stel je
de overeenkomsten voor de onderaannemers of leveranciers op. Het onderzoeken van
alternatieven ten behoeve van inkoop, bouwprocessen/methoden, bouwmaterialen en het
leveren van input voor de financiële rapportages behoren tot je werkzaamheden. Tevens
neem je deel aan verschillende overlegvormen zowel intern in het projectteam als ook de
bouwvergaderingen.
Je bent mede verantwoordelijk voor de coördinatie van het bouwproject en bewaakt de
gemaakte afspraken. Daarnaast moet je ook je eigen werk goed kunnen organiseren, want je
bent veelal gelijktijdig met meerdere projecten en/of disciplines bezig.
Kortom, als werkvoorbereider draag je zorg voor een gestroomlijnde projectvoorbereiding.
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Jouw kennis & ervaring
Je bent besluitvaardig, enthousiast en neemt initiatief. Daarnaast kan je goed communiceren
en samenwerken.
We zijn op zoek naar iemand die zich (idealiter) herkent in het volgende:
•

Je hebt een afgeronde MBO of HBO opleiding richting werktuigbouwkunde,
technische bedrijfskunde of gelijkwaardig niveau verkregen door werkervaring;

•

Kennis van verschillen contractvormen is een pre (o.a. UAV, UAV-GC en Bouwteam);

•

Ervaring met samenwerken in teams met verschillende vakdisciplines;

•

Affiniteit met de afval- en drinkwatermarkt.

Wat krijg je van ons?
Naast een uitdagende functie binnen een toekomstbestendige organisatie en een
enthousiast team, waarbij persoonlijke aandacht en verantwoordelijkheid voorop staan,
bieden wij een marktconform salaris dat afhankelijk is van jouw afgeronde opleiding en
werkervaring. Wij faciliteren de mogelijkheden tot het volgen van opleidingen en cursussen.
Wil jij je bijdrage leveren aan onze uitdagende projecten en de groei van onze organisatie?
Wij bieden je graag die kans. Om dat mogelijk te maken, moeten alle basisvoorwaarden
kloppen. En die voorwaarden bieden we je graag.
•

We hebben een transparant functiehuis met een bijbehorend salarishuis. Zo is het
voor iedereen, maar vooral voor jou, duidelijk waar je staat ten opzichte van andere
functies en weet je ook wat jij van anderen kunt verwachten. Wil jij doorgroeien naar
een andere functie? Dan stimuleren we dat graag.

•

Wil jij je ontwikkelen binnen onze organisatie? Dat zien we graag. We bieden je de
mogelijkheid tot het volgen van opleidingen, cursussen en doorgroeimogelijkheden.

•

Wij bieden onze medewerkers aan om flexibel te werken door flexibele werktijden en
we bieden de mogelijkheid om thuis te werken.

•

Als jij als nieuwe collega bij ons komt werken, vinden we het belangrijk dat jij je thuis
voelt. Hiervoor hebben we het ‘buddyprogramma’ ingericht. Het houdt in dat
ervaren collega’s altijd voor je klaar staan en jij nooit met vragen blijft zitten.
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Talentontwikkeling
Naast bovenstaande voorwaarden bieden we je graag extra mogelijkheden om je te
ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat jouw talenten niet verloren gaan. We hebben dan
ook veel oog voor talentontwikkeling. We geven hier vorm aan door interne workshops en
een speciaal op jouw talenten afgestemd opleidingsplan.

Geïnteresseerd?
Stuur uw CV met 2 referenties met uw wensen naar info@klick-interim of bel
met Marja Padberg 06-10985160 wanneer er nog vragen zijn.
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