Werkstroombeheerder
Orde in de chaos scheppen? Het is misschien wel jouw sterkste punt. Je bent
er niet alleen bijzonder goed in, je hebt er ook plezier in! Welke complexe
situatie zich namelijk ook aandient: jij maakt er jouw persoonlijke project van om
het tij weer te keren. Maar nóg vaker ben jij de chaos gewoon voor. Daarom
coördineer jij straks complete projecten, als Werkstroombeheerder bij Brunel!
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De functie
Voor verschillende elektrotechnische projecten houd jij als
Werkstroombeheerder een oogje – of twee – in het zeil. Dat betekent in de
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praktijk dat jij zo ongeveer alles doet wat eindigt op ‘zicht’: je verkrijgt inzicht,
creëert overzicht en houdt toezicht met betrekking tot het complete project. Het
ene moment voer je daarvoor gesprekken met aannemers, het andere moment
motiveer je jouw teamleden. Als Werkstroombeheerder heb je namelijk niet
alleen een coördinerende, maar ook een coachende rol.
De uitspraak ‘communicatie is key’ gaat daardoor zeker op in jouw vak. Je bent
voortdurend aan het schakelen tussen verschillende taken, waarbij je steeds
communiceert op verschillende niveaus; focus houden is dus vrij lastig.
Gelukkig laat jij je niet zomaar van het kastje naar de muur sturen. Behalve als
het gaat om elektrakasten dan misschien...

Over jou
Vergunningen aanvragen en werkplannen opstellen? Het communicatieve deel
van je functie gaat je goed af, maar ook wat de theorie betreft zijn projecten bij
jou in goede handen: moeiteloos wissel jij handelen vanuit ratio af met emotie.
Jouw ervaring is daar dan ook wel naar, te zien aan jouw cv:
Je hebt minimaal een mbo 4-diploma (in technische richting) op zak
Minstens 3 jaar ben je al als Werkstroombeheerder aan het werk
Kennis van gas en elektriciteit heb je – daardoor – ook behoorlijk
Plannen, overzicht bewaren, leidinggeven… Het ligt je allemaal

Wat wij bieden
Als Werkstroombeheerder ook nog je eigen contractuele zaken regelen? Dat
kan natuurlijk, maar daar moet je dan wel tijd voor máken. En dat terwijl je
diezelfde tijd ook kunt besteden aan andere – leukere – dingen! Want treed je
bij Brunel in dienst, dan regelen wij niet alleen het financiële deel voor je, maar
ook:
Een opleidingsbudget voor relevante cursussen in je vakgebied
Begeleiding door een Brunel-consultant tijdens ieder project
Korting op allerlei vrijetijdsbestedingen, zoals sportscholen en musea
Zekerheid voor nu én later, zonder in te leveren op flexibiliteit

Vragen? Neem contact op
Sanne Roodenrijs
Consultant
Brunel Netherlands Amsterdam
s.roodenrijs@brunel.net
+31 20 312 5997
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