Construct-ID: projectbegeleiding en aanneming breidt uit. Voor een industrieel project in
Noord-Nederland zijn wij op zoek naar een:

Industrieel Werkvoorbereider - 40 uur
De functie is in eerste instantie op projectbasis. Bij goed functioneren zetten we dit graag
om in een vast dienstverband.
De functie
Je pakt de uitvoeringsfase op van een turn-key project in Noord-Nederland. Daarnaast ben
je betrokken bij de werkvoorbereidingsfase en uitvoeringsfase van nieuwe bouwkundige,
civieltechnische en industriële projecten. Dit is van opname op de werklocatie tot de
eindoplevering.
Tijdens de projecten zorg je voor de selectie en levering van alle benodigde
projectmaterialen. Daarnaast zorg je voor een goede afstemming met interne en externe
betrokken partijen, zodat de projecten vlekkeloos verlopen. Hierbij zet jij je technisch
inzicht, commerciële houding en sociale vaardigheden in en weet je daarmee structurele
verbeteringen door te voeren.
Wat je doet als Industrieel Werkvoorbereider:
●

Je bent de spil tussen uitvoering en opdracht en levert zo een belangrijke bijdrage aan
het projectresultaat.
● Je bent in staat knelpunten met betrekking tot de voortgang van het project tijdig te
signaleren en vervolgens actie te ondernemen.
● Je signaleert meer-/minderwerk, en kunt deze opstellen.
● Je bent contactpersoon voor de klant en verantwoordelijk voor het opnemen van
werkzaamheden.
Ben jij:
Een proactieve werkvoorbereider/projectorganisator met enige jaren werkervaring in de
industrie-/utiliteitbouw en enige kennis van Elektro, Werktuigbouw/HAVC. Ben je
ondernemend, zie je kansen en weet je deze kansen te pakken? Houd jij ervan om zaken net
even slimmer aan te pakken? En stop je niet tot je de beste oplossing voor de klant

gevonden hebt? Dan ben je wellicht toe aan deze nieuwe uitdaging!
Wij bieden:
Wij bieden je een uitdagende functie voor 40 uur in de week met veel vrijheid en
verantwoordelijkheid. Je komt te werken in een klein en hecht team.
Wij verwachten:
● Een MTS-HTS opleiding richting bouwkunde of civiele techniek.
● Een aantal jaren werkervaring als werkvoorbereider/project-organisator.
● Goede kennis van MS Project, Autocad/briscad en het Officepakket.
● Rijbewijs B
Over Construct-ID
Construct-ID verzorgt projectbegeleiding en de aanneming van bouwkundige, civiele en
industriële projecten. Opdrachtgevers kunnen bij ons terecht voor nieuwbouw, renovatie en
het onderhoud van bestaande installaties of constructies. In de markt onderscheiden wij ons
met een pragmatische en multidisciplinaire aanpak.
Reageren
Interessante job? Stuur je CV met motivatie naar info@construct-ID.nl

