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. Graag klaren we de
klus met jou!

Werkvoorbereider Ondergrondse Infra

Als werkvoorbereider ben je een belangrijk onderdeel van ons team. Samen met je team ben
je verantwoordelijk voor het technisch en financieel eindresultaat van de toegekende
projecten en speel je een belangrijke rot in het relatienetwerk.
De volgende werkzaamheden behoren tot je takenpakket:
-

Realiseren van projecten conform uitgangspunten op het gebied van tijd, kwaliteit en
kosten

-

Vanaf de aanvraag tot en met onderhoudstermijn betrokken bij de projecten

-

Relatiebeheer van zijn/haar directe opdrachtgevers

-

Toezicht naleving van de interne beheersystemen (ISO, VCA, CKB)

-

Initieert, hanteert en bevordert het kwaliteits-, arbo-, veiligheids-, en milieuaspect op
projecten

-

Je vindt het niet erg om deel te nemen aan (telefonische) storingscoördinatie
diensten

-

Diverse rapportages intern en extern

Opleiding en ervaring
-

Beschikt over een HBO diploma

-

Ervaring met werkvoorbereidingstaken is gewenst, maar niet noodzakelijk

-

Kennis van Arbo- en milieuwetten, regels en voorschriften is een pré

Vaardigheden
-

Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk

-

Je kunt meerdere ballen in de lucht houden en schiet zelden in de stress

-

Je vindt het leuk om in teamverband te werken

Ons aanbod
-

Een werkplek met een goed salaris en baangarantie voor de toekomst

-

Een goed arbeidsvoorwaardenpakket, waarmee je recht hebt op 25 vakantiedagen en
15 roostervrije dagen per kalenderjaar

-

Doorgroeimogelijkheden in het vakgebied door cursussen, opleidingen en trainingen

-

Een vast contract!

-

Leuke en enthousiaste collega’s

Heb jij ambities in de ondergrondse infra, werk je graag buiten en hou je van een uitdaging?
Dan zoeken wij jou! Om te solliciteren hebben wij geen motivatiebrief nodig, wij nodigen je
graag uit voor een gesprek zodat jij je motivatie kan toelichten. Je cv kan je vooraf met ons
delen. De koffie staat voor je klaar! Whatsapp, bel of mail voor het maken van een afspraak
en wie weet ben jij binnenkort onderdeel van ons team:
WhatsApp: 06 - 428 28 500
Telefoonnummer: 058 - 284 86 00
Email: info@polinfratechniek.nl
Voor extra informatie over deze vacature kan je contact opnemen met T. Kooistra bereikbaar
onder ons algemene nummer 058 - 284 86 00.

