Wijnkamp Werving & Selectie B.V.
Ondernemerscentrum “Canaalstaete”
Kanaalweg 33
2903 LR – CAPELLE A/D IJSSEL
Tel.: 010 – 413 8 444
e-mail: info@wwns-wijnkamp.nl
website : www.wwns-wijnkamp.nl

Vind je het leuk om te regelen en te organiseren en te fungeren als de spil binnen de organisatie
en ben je stressbestendig? Heb jij werkervaring binnen een technische werkomgeving?
Lees dan snel verder want misschien is deze functie dan geknipt voor jou.
Voor onze opdrachtgever, een professionele internationale groothandel in de beveiligingstechniek zijn wij
voor de regio Noord Brabant op zoek naar een:
FUNCTIE: Werkvoorbereider (M/V)
FUNCTIEOMSCHRIJVING:
* Je fungeert als spil tussen de accountmanager, de planners en de monteurs
* Samenstellen van de werkopdrachten
* In nauw overleg met de betreffende betrokken afdelingen blijven zodat de overdracht van het
werk vlekkeloos verloopt.
* Het inkoopproces stroomlijnen zodat alle benodigde materialen bij aanvang van de
uitvoering van de opdracht aanwezig is. Verzamelen en toetsen van de benodigde informatie
om in de eerste instantie het voortraject goed te kunnen laten verlopen.
* Het regelen van de aanvragen van vergunningen, aanmeldingen en overnachtingen
* De werkbonnen controleren en verwerken nadat de opdracht is voltooid.
EISEN:
* MBO+ werk en denkniveau
* Werkervaring binnen een technische omgeving (E/W of bouw)
* Pro actief
* Ervaring als werkvoorbereider
ARBEIDSOVEREENKOMST:
* Vast
* Fulltime
WERKLOCATIE:
Veghel
SOLLICITATIEWIJZE:
Interesse in deze functie?
Mail ons dan je CV in Word formaat naar solliciteren@wwns-wijnkamp.nl
Tevens ontvangen wij graag een salarisindicatie.
Na ontvangst zullen wij jouw cv en salariswens vergelijken met de vacature waar jouw
interesse naar uit gaat.
Ook zullen wij bekijken of wij nog eventuele andere vergelijkbare vacatures op dat moment
in portefeuille hebben.
Binnen één week na ontvangst van je gegevens, zullen wij je berichten over de status.
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