
 

 

Werkvoorbereider E&I Projecten m/v 

 

Over Noordgastransport 

NGT exploiteert een groot gedeelte van de offshore gasinfrastructuur in het Nederlandse deel van de 

Noordzee. Wij hebben de ambitie om een belangrijke rol te spelen in het toekomstige duurzame 

energiesysteem met het transport van aardgas, waterstof en CO2. Onshore hebben wij een 

behandelingsinstallatie in de Emmapolder bij Uithuizen in eigendom en exploitatie. Hier komt het 

aardgas onder hoge druk aan land, wordt dan verder gedroogd en vervolgens op de specificaties van 

het landelijk net gebracht.  

  

Voor Noordgastransport zoek ik een Werkvoorbereider E&I Projecten 

Die ervaren is in plannen en begeleiden van E&I projecten (bij voorkeur in de process industrie). 

Ervaring als werkvoorbereider of bijvoorbeeld uitvoerder of voorman in E&I is een goede 

achtergrond.  Je bezit goede communicatieve vaardigheden en bent in staat om de belangen van de 

plant te behartigen én de belangen van onderaannemers te doorzien én in de juiste richting te 

sturen. 

Binnen dit bedrijf heerst een open en informele sfeer, de meeste werknemers zijn er al lang 

werkzaam, er is dus weinig verloop. Veiligheid en zelfstandigheid zijn belangrijk. In opleidingen en 

trainingen wordt geïnvesteerd en de omgeving waarin je werkt is  als modern overzichtelijk en 

prettig te omschrijven. Op dit moment werken er 50 mensen. 

  

Werkzaamheden 

De werkvoorbereider projecten heeft onderstaande taken te vervullen (wijzigingen en uitbreiding 

plant): 

• opstellen van (technische) projectplannen; 

• het voorstellen en integreren van vereiste veiligheidsmaatregelen voor het veilig uitvoeren 

van het project; 

• opstellen en vastleggen van (project) planning en overleggen/afstemmen met de 

betrokkenen; 

• het zorgdragen voor administratieve verslaglegging van gerelateerde documentatie en 

tekeningen; 

• verstrekken van gedetailleerde project kennis aan uitvoerende en begeleidende collega's als 

belangrijke succesfactor voor een goed project 

 

 



 

 

 

• toezien op de uitvoering 

• afnemen van werkzaamheden 

• contact onderhouden met interne en externe stakeholders van het project (leveranciers, 

inkoop, HSEQ, productie,.....) 

 

Profiel 

• Resultaatgerichte professional met overzicht, die goed kan plannen, organiseren en 

communiceren; 

• HTS werk- en/of denkniveau (E&I of vergelijkbaar), bij voorkeur ervaring in projectmatig 

werken; 

• Goede kennis en beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal; 

• Ervaring en kennis met projectmatig (samen)werken; 

• Zorgvuldig en accuraat werken, afspraken en voortgang bewaken; 

• Gestructureerd kunnen werken en waar nodig structuur aanbrengen; 

• In bezit van basisveiligheid voor leidinggevenden (VCA-VOL); 

• Integrale planning kunnen opstellen bijvoorbeeld in Microsoft Projects; 

  

Wat hebben wij te bieden? Een aantrekkelijke functie met dynamiek. Samen de klus klaren op een 

kwalitatief hoog niveau, dat is waar zij én wij voor staan. 

• Contract bij Klick-Interim met uitzicht op een vast dienstverband. 

• ADV vergoeding 

• Bovenwettelijke leeftijdsafhankelijke vakantiedagen 

• Vakantietoeslag 

• Reiskostenvergoeding 

• Pensioen 

• Beroepsrelevante trainingen en opleidingen 

 

 

 



 

  

Locatie: Uithuizen                                                                                               

Aantal uur per week: 38 uur 

 

Interesse? Ik ontvang graag je CV en wensen. Nadat ik je gegevens heb ontvangen, neem ik 

telefonisch contact met je op om de werkwijze door te nemen. Je kunt je CV met wensen mailen 

naar: m.padberg@klick-interim.nl  

 

Vragen? Neem voor meer informatie contact op met Klick-Interim:  

Marja Padberg, 06-10985160.  

 

 

 

 

 

 

 


