Vacature werkvoorbereider asbest
Is jouw voorbereiding de helft van het werk? En geeft het je een kick als de uitvoering hierdoor perfect
verloopt? Dan ben jij onze nieuwe collega!
Ter versterking van ons enthousiaste en fanatieke team zoeken wij ondersteuning voor onze
werkvoorbereiding en planning.
In deze functie ben je verantwoordelijk voor een optimale ondersteuning van de werkvoorbereiding en
planning. Je zorgt ervoor dat alle benodigde documenten aanwezig zijn en op de juiste manier worden
verwerkt, zodat de uitvoering van onze projecten perfect verloopt. Als werkvoorbereider zorg je voor het
calculeren, ondersteunen en voorbereiden van alle werkzaamheden die komen kijken bij asbestsanering.

Je takenpakket omvat onder andere de volgende werkzaamheden:
•
ondersteunt en begeleidt de planning van medewerkers, materiaal en materieel en
onderaannemers
•
het opstellen van werkplannen
•
verzorgen van de benodigde formulieren, rapporten en vergunningen
•
aanspreekpunt voor de DTA-ers, onderaannemers, opdrachtgevers en leveranciers
•
verwerken van binnenkomende telefoontjes
•
medeverantwoordelijk zijn voor de projectadministratie
•
ondersteunt bij het opstellen en maken van calculaties en offertes
Wij verwachten van jou:
•
MBO + werk- en denkniveau
•
relevante ervaring met bouw-, sloop- en/of asbestprojecten
•
kennis van geautomatiseerde projectadministratie en bij voorkeur van het ERP-pakket VakWare
•
je bent een teamplayer, initiatiefrijk en klantgericht en beschikt over uitstekende organisatorische
en communicatieve vaardigheden en kun je plannen en organiseren
•
je bent nauwkeurig in het verwerken van administratie
•
je voelt je prima in turbulente en hectische situaties
•
je houdt het overzicht en kunt goed prioriteiten stellen
Man&Mach is de specialist in Asbestverwijdering en is gevestigd in Drachten. Wij bedienen met een team
van asbestspecialisten de zakelijke en particuliere en markt in met name Noord-Nederland en zijn volledig
gericht op asbest gerelateerde vraagstukken bij onze klanten. Innovatief, creatief én slagvaardig!
Door wijziging in de bezetting van de kantoororganisatie, zijn wij op korte termijn op zoek naar een
werkvoorbereider.
Wij bieden jou:
•
een uitdagende fulltime (37,5 uur) baan met een bijpassend salaris en goede pensioenregeling
volgens de cao Bouw & Infra en een aantal aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Je
salaris wordt vastgesteld conform cao en ervaring
•
een leerzame werkomgeving met doorgroeimogelijkheden
•
een fijne informele cultuur, open structuur en korte lijnen waar je als medewerker een hoge mate
van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid hebt
•
een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast dienstverband
Interesse in deze veelzijdige functie? Mail dan je motivatie met cv vóór 1 juni naar
planning@manenmach.nl onder vermelding van vacature werkvoorbereider.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Wedman (Planner) 0512 544445 of mobiel 0650508132
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