Gezocht:
Werkvoorbereider WTB (Calculator) - Fulltime
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Werkvoorbereider WTB (Fulltime) ter uitbreiding van ons huidige team.
In deze functie ben je het centrale punt binnen diverse innovatieve projecten en heb je te maken met
verschillende opdrachtgevers. Jouw werk varieert van het inventariseren van de klantwens tot de calculatie en
het maken van de planning en alles wat daartussen zit.
Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:
‒ Voor kleine klussen treedt je op als projectbegeleider en neem je zelf de werkzaamheden op.
‒ Als hoofdtaak zorg je ervoor dat de overeengekomen werkzaamheden naar volle tevredenheid worden
uitgevoerd.
‒ Je bent samen met de projectleider verantwoordelijk voor de operationele bewaking en voortgang van de
projecten.
‒ Met ondersteuning van de engineer maak je een voorontwerp, verzorg je de calculatie en maak je de
offerte voor de klant.
‒ Je bestelt de benodigde materialen, maakt de planning voor de uitvoering en bewaakt deze, hierbij heb je
veel contact met de monteurs/operators, tevens zorg je voor een correctie administratieve afhandeling van
de uitgevoerde werkzaamheden.
‒ Daarnaast lever je de input voor diverse (financiële) rapportages.
De projecten waar je aan werkt variëren van kleinschalige opdrachten van enkele dagen of weken tot grotere
projecten met een looptijd van maanden.
Functie-eisen:
‒ Minimaal in bezit van een afgeronde MBO+ opleiding richting werktuigbouwkundige of installatietechniek,
aangevuld met meerjarige ervaring als werkvoorbereider binnen projecten.
‒ Aantoonbare ervaring met het maken van calculaties is een pré.
‒ Uitstekende communicatieve vaardigheden en je weet in alle situaties het overzicht te bewaren.
‒ In bezit van een geldig VCA-vol certificaat.
‒ Verder ben je: pro-actief, nauwkeurig, initiatiefrijk, zelf-startend, flexibel, hands-on, een teamplayer,
klantvriendelijk en kun je plan- en procesmatig werken.
Junior kandidaten met een MBO of HBO opleidingsachtergrond – werktuigbouw of installatietechniek – worden
ook van harte uitgenodigd om contact op te nemen om de mogelijkheden te bespreken.
Wij bieden je elke dag volop uitdaging aan in een compact en betrokken team, met een informele collegiale
sfeer, doorgroeimogelijkheden, reiskostenvergoeding.
Wil jij onze nieuwe collega worden? Wil je graag komen werken bij een innoverend bedrijf als Plant One
Rotterdam? Stuur dan je motivatiebrief met je CV naar sollicitatie@plantone-rotterdam.nl

N.B.: Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs!

