Gerco Brandpreventie zoekt op het kantoor in Schoonhoven een Projectadministrateur,
die de administratie en facturatie voert en bewaakt van de uitgevoerde werkzaamheden op
projecten.
Wat zijn je taken?
Je belangrijkste taken zijn; het voeren van de projectadministratie en het zorgdragen voor een
correcte facturatie van de werkzaamheden op de projecten. We werken daarvoor in Navision.
Daarnaast stel je periodiek rapportages op (financieel en onderhanden werk). Je hebt regelmatig
contact met klanten en collega’s om (administratieve) vragen of onduidelijkheden op de projecten
samen op te lossen.
Wat verwachten we van jou?
Je hebt een HAVO of MBO-opleiding met een administratieve en/of bouwtechnische achtergrond.
Je bent handig in Excel en ervaring met Navision is een pré. Uiteraard is een goede beheersing
van de Nederlandse taal in woord en geschrift ook belangrijk.
Wij zijn op zoek naar iemand die accuraat is en het leuk vindt om in detail projecten en de
uitvoering van werkzaamheden te bewaken, te controleren en afwijkingen te signaleren, zodat er
tijdig een correcte factuur uitgaat naar de klant. Daarnaast ben je leergierig, resultaatgericht,
zelfstandig, maar ook een teamspeler.
Wat bieden we je?
Een zelfstandige baan, waarin je voor twee van de vier rayonteams werkt. Je werkt direct samen
met de drie teamleden van beide rayons en met de Commercieel Directeur en de Financieel
Controller. Een andere projectadministrateur werkt voor de andere twee rayonteams.
Een baan in de (bouwkundige) brandpreventie, wat toch net anders is dan de andere
werkzaamheden in de bouw en installatietechniek.
De CAO voor het Isolatiebedrijf (Metaal en Techniek) is van toepassing, met onder andere
25 vakantiedagen en 13 ADV-dagen.
Deze vacature is ontstaan door het vertrek van één van de projectadministrateurs. Wij zoeken
daarom iemand die bij Gerco in dienst wil treden en bij voorkeur meerdere jaren zijn of haar
kennis en kunde voor Gerco wil inzetten.
Interesse?
Heb je interesse in deze vacature en sluit het profiel bij jou aan? Solliciteer dan vandaag nog
pz@gerco.com. Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met onze
Manager HRM, mw. G. Stomphorst, via telefoonnummer 0182 - 389709.
Wat doet Gerco Brandpreventie?
Wij zijn gespecialiseerd in het vervaardigen en plaatsen van brandwerende afdichtingssystemen
voor kabel- en leidingdoorvoeren, 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 120 regionaal opererende monteurs. Het kantoor is in
Schoonhoven (centraal in Nederland op minder dan 30 minuten van Rotterdam, Utrecht, Gouda
en Gorinchem). Sinds medio 2021 is Gerco Brandpreventie onderdeel van Unica.

