Senior werkvoorbereider

Wij zoeken
verbinders m/v

Pol Infratechniek BV is een innovatief familiebedrijf dat al meer dan 90 jaar actief is
in Noord- en Midden Nederland. Ons motto is “samen klaren we de klus”. Om aan
de toenemende vraag van opdrachtgevers te kunnen voldoen hebben wij de
volgende vacature:
Senior werkvoorbereider (40 uur)
Je zorgt voor een goede voorbereiding en begeleiding van de uit te voeren
projecten. Jij draagt de verantwoordelijkheid voor de efficiënte inzet van mens en
materieel middels de totaalplanning van Pol Infratechniek BV.
Verantwoordelijkheden:
-

Voorbereiden van de uitvoering o.a. maken van werkbegroting en uitvoering
planning en keuringsplan, veiligheidsplan.
Samenstellen van werkmappen voor de uitvoering.
Uitwerken van de werkzaamheden in deelschema’s, materieelbehoefte en
inbreng van verschillende onderaannemers.
Maken van werkbegroting en uitvoeringsplannen en keuringsplan.
Aanvragen/beoordelen van offertes i.o.m. projectleider.
Controleren, toetsen en aanpassen van aangeleverde bestekken,
werktekeningen, en -leidingschema’s.
Verzamelen van documentatie en vaststellen en aanvragen van de
benodigde vergunningen.
Toezicht naleving van de interne beheerssystemen (ISO, VCA, CKB).

-

Financieel afhandelen van de projecten i.o.m. uitvoerder en projectleider.
Bewaken voortgang van planning en productie.
Bijhouden van meer- en minderwerk en het communiceren en zo nodig
afhandelen.
Signaleren van verbeterpunten in de uitvoering.

Opleiding en ervaring:
-

MBO niveau 4 werk- en denkniveau.
Relevante werkervaring is gewenst.
Affiniteit met de G/W/E distributie in de ondergrondse infrastructuren.
Administratief sterk onderlegd.
Nauwkeurig, stressbestendig.
Efficiënt en planmatig werken is belangrijk in deze functie.

Competenties:
-

Communiceert makkelijk, stressbestending, doortastend en besluitvaardig,
pro actief richting bedrijf en opdrachtgever, kwaliteit en veiligheid zijn als
vanzelfsprekend, klantgericht maar wel resultaatgericht samenwerkend
in belang van klant en bedrijf.

Ons aanbod:
-

Beloning conform de cao voor de bouw en infra.
Waar nodig mogelijkheden voor opleidingen, cursussen en trainingen.

Heb jij ambities in de ondergrondse infra, kan je efficiënt en planmatig werken en
hou je van uitdagingen? Dan zoeken wij jou!
Wil je gebruik maken van ons aanbod, stuur dan je cv, eventueel met
motivatiebrief, aan: info@polinfratechniek.nl.
Voor informatie kan er contact opgenomen worden met P. Spoelstra – de Jong
bereikbaar onder ons algemene nummer 058-2848602.

