Gerco Brandpreventie zoekt een ervaren Werkvoorbereider die de schakel is tussen
de opdrachtgever, afdeling verkoop en de uitvoering en die er voor zorgt dat de
buitendienstmedewerkers hun dagelijkse werk probleemloos kunnen uitvoeren. Ben jij
of ken jij zo iemand, reageer dan naar pz@gerco.com
Wat zijn je taken?
Je werkzaamheden zijn heel divers en wisselen gedurende de hele dag elkaar af. Je hebt
intensief contact met de opdrachtgever, de uitvoerder en de medewerker buitendienst. Als
spin in het web zorg je dat de klantwens en de uitvoering optimaal op elkaar aansluiten. Je
bestelt materieel en materiaal en verzorgt de administratieve voorbereiding van een project,
evenals het afrekenen van meer en minder werk. Je houdt je tegelijkertijd bezig met
meerdere projecten van verschillende grootte. Projecten kunnen variëren van een halve dag
tot enkele weken.
Wat verwachten we van jou?
Je hebt MBO en/of HBO Bouwkunde en hebt een aantal jaren ervaring bij een bouwbedrijf of
aannemer in een soortgelijke functie en bent toe aan een tweede of derde stap. Je voelt je
als een vis in het water in een midden- en klein bedrijf waar je brede verantwoordelijkheid
hebt. Je kunt goed organiseren en plannen en bewaart het overzicht. Je kunt goed contacten
leggen, luisteren en oplossingen bedenken.
Wat bieden we je?
Een baan met heel veel afwisseling in een klein team. Je hebt de mogelijkheid om met elkaar
processen te verbeteren en nieuwe manieren te vinden om het werk slimmer en efficiënter te
doen en betere oplossingen te bedenken dan de dag er voor. De kans om ervaring op te
doen in de brandpreventie, wat toch net anders is dan de andere werkzaamheden in de
bouw en installatietechniek. Veel contacten met buitendienstmedewerkers die het heel erg
waarderen als je voor hen alles goed hebt voorbereid. De CAO voor het Isolatiebedrijf
(Metaal en Techniek) is van toepassing, met onder andere 25 vakantiedagen en 13 ATVdagen.
Wat doet Gerco Brandpreventie?
Wij zijn gespecialiseerd in het vervaardigen en plaatsen van brandwerende
afdichtingssystemen voor kabel- en leiding doorvoeren, het brandwerend behandelen van
draagconstructies en het verzorgen van de brandveiligheid van ondergrondse bouwwerken
zoals tunnels en tunnelinstallaties. Het gehele proces van inventarisatie- en ontwerpfase tot
en met productie, installatie, onderhoud en inspectie heeft Gerco in eigen hand.
Voor meer informatie: www.gerco.com
Gerco is in heel Nederland actief met zo’n 140 regionaal opererende monteurs. Het kantoor
en de standplaats voor deze functie is in Schoonhoven (centraal in Nederland op minder dan
30 minuten van Rotterdam, Utrecht, Gouda en Gorinchem)
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