Werkvoorbereider
Gas en elektra wordt door de meesten als iets heel vanzelfsprekends gezien en
jij vindt dat dat vooral zo moet blijven. Als alles het doet heb jij je werk goed
gedaan; daar doe je het voor. Zorg jij er graag voor dat alles werkt zoals het
hoort? Ga aan de slag als Werkvoorbereider bij Alliander en wij zorgen ervoor
dat jouw carrière in een stroomversnelling komt!

Samenvatting
Vacature nummer: PUB210106
Markt: Infrastructuur
Branche: Infra
Expertisegebied: Operations & Onderhoud
Uren per week: 40
Opleidingsniveau: MBO
Sluitingsdatum: vrijdag 14 juni 2019

De functie
In deze functie kom jij voor klanten vaak pas in beeld als iets het niet of nog niet
doet. Maar wat veel mensen niet weten, is wat jij er allemaal voor doet om
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ervoor te zorgen dat alles goed werkt! Zo ben je bijvoorbeeld verantwoordelijk
voor de oplevering van aansluitingspakketten voor gas & elektra. Een engineer
of monteur begint immers niets als de juiste spullen niet op tijd op de goede
plek zijn! Ook pak je een stukje werkvoorbereiding en ontwerp op, maak je
offertes en beheer je het materiaal.
Dankzij je organisatietalent weet jij welke werkzaamheden prioriteit hebben en
welke minder. En omdat jij precies weet wat er speelt en hoe zich dat verhoudt
tot de planning, bewaak je ook de voortgang. Je schakelt met aannemers,
terwijl je alle betrokkenen op de hoogte houdt van de vorderingen en eventuele
issues.
Zoals je (technisch) aanspreekpunt bent voor je collega’s en de monteurs, zo
ben je dat ook voor aannemers en opdrachtgevers. Is er sprake van meerwerk?
Dat krijgt van jou een extra check. En of het nu gaat om een compact of een
complex en multidisciplinair project, jij draait je hand er niet voor om. Sterker
nog, van een extra uitdaging gaat jouw bloed alleen maar sneller stromen!

Over jou
Die technische mbo-achtergrond en affiniteit met elektra heb je al. Wat heb je
als Werkstroombeheerder bij Alliander nog meer nodig?
Een flinke dosis leergierigheid – zodat je vaktechnisch kunt doorstromen
Het talent om te organiseren en het overzicht te bewaren
Creativiteit – wel zo handig bij het oplossen van fouten
Kennis van/interesse in ondergrondse infrastructuren, kabels en leidingen
Spreekwoordelijke schoenen waarin je stevig staat – veiligheidsschoenen
krijg je van ons
Ben je al in het bezit van VIAG, BEI en VCA Vol? Dat is mooi meegenomen.
Maar als dat niet zo is: geen probleem, dan behaal je die certificaten via ons.

Wat wij bieden
Je gaat bij Alliander in Amsterdam aan de slag. Maar omdat je gedetacheerd
wordt door Brunel, treed je dus in dienst bij ons. Dat heeft als voordeel dat je
van ons een contract krijgt met bijbehorende zekerheid, maar profiteert van de
flexibiliteit van verschillende projecten. Bij de functie van Werkvoorbereider
hoort een heel mooi startsalaris tussen de € 2.318 en € 3.300 (afhankelijk van
jouw ervaring). Een startsalaris ja, want als jouw kennis en ervaring groeien,
groeit je salaris lekker mee.
Over groeien gesproken, we hadden het al eerder over de
opleidingsmogelijkheden die we bieden. Voor deze functie vinden we jouw
interesse in techniek belangrijker dan veel ervaring in het werkveld. Maar wat
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niet is, kan nog komen, vandaar dat wij samen met jou een opleidingstraject op
maat samenstellen. Zijn er certificaten die je nog mist? Of kunnen je soft skills
wel wat aanscherping gebruiken? Wat het ook is, samen maken we het waar.
Over stroomversnelling gesproken!
En dan bieden we ook nog:
Een informele werkomgeving die bruist van de energie
De mogelijkheid om extra vakantiedagen aan te kopen
Een uitstekende werk/privébalans
Korting op de sportschool, bioscoopkaartjes en festivals

Vragen? Neem contact op
Liam Mulder
Consultant
Brunel Netherlands Utrecht
liam.mulder@brunel.net
+31 30 272 7429
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