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Werkvoorbereider - Rotterdam
Inloggen

Introductie
Ben jij ambitieus genoeg voor een interessant loopbaantraject bij een toonaangevende speler in
de industriële dienstverlening? Zie jij een uitdaging in een dynamische functie als
Werkvoorbereider en word jij graag opgeleid tot een specialist in onderhoud aan industriële
assets? Wij zijn op zoek!
Organisatie
Onze opdrachtgever is binnen de Benelux marktleider en toonaangevend voor projecten en
onderhoudswerkzaamheden aan industriële assets. Het bedrijf draagt bij aan de veiligheid en
beschikbaarheid van de assets voor haar klanten. De pijlers van de dienstverlening worden
gevormd door samenwerking, efficiency, HSEQ en innovaties. Vanuit vestigingen in België en
Nederland wordt de technische industriële dienstverlening ingezet. Het hoofdkantoor is
gevestigd in regio Rotterdam.
De organisatie heeft haar dienstverlening opgesplitst in een aantal Business Units (BU’s). Eén
daarvan is het onderdeel Painting. Painting is het beschermen van metaal tegen corrosie, om
zo de betrouwbaarheid en veiligheid van apparatuur en installaties te kunnen garanderen. De
dienstverlening bestaat uit stralen, conserveren, metalliseren, vuur bescherming en isolerende
coatings.
Functie
Vanwege een sterke groei van dit onderdeel en omdat er de komende jaren een aantal
leidinggevende met pensioen gaan is er per direct ruimte voor ambitieuze junior
Werkvoorbereiders. Als Werkvoorbereider wordt je ingezet op een vaste, grote klantlocatie of
ben je actief op meerdere kleinere klantlocaties. Je gaat je bekwamen op het gebied van
painting en metaal conserveren. Samen met Uitvoerders en Projectleiders draag jij de
operationele verantwoordelijkheid om projecten succesvol van begin tot eind uit te voeren. Je
wordt door praktijkopleiding en door diverse vakgerichte cursussen en trainingen opgeleid tot
specialist in dit vakgebied. Na een periode van zo’n 4 a 5 jaar stroom je mogelijk door naar een
functie als Uitvoerder waarbij je jouw leidinggevende skills verder gaat ontwikkelen totdat je -na
weer zo’n 4 a 5 jaar- klaar bent om als Projectleider aan de slag te gaan. Als Werkvoorbereider
kun je verder aan de volgende werkzaamheden denken;

Het opnemen van uit te voeren werkzaamheden (schouwen) en het maken van
calculaties hiervoor;
Werkvoorbereiding van op te starten projecten, zoals het bestellen van materiaal en

1/3

materieel en het plannen/inhuren van personeel;
Opstellen van werkvergunningen, werkinstructies, VGM plannen en afstemming met inen externe betrokkenen;
Het ondersteunen van werk in uitvoering, door het aanwezig en zichtbaar zijn bij de
uitvoering en het ondersteunen van de Uitvoerder;
In samenspraak met de Uitvoerder en de Projectleider de scope van het werk in de
gaten houden en zaken als meer- & minderwerk bewaken;
Het administratief bijhouden van de planning en de kosten per project, zoals uren- en
urenbonnen;
Toezicht houden op de kwaliteit van het uitgevoerde werk;
Na verloop van tijd en na het succesvol behalen van relevante opleidingen ga je tevens
inspectiewerkzaamheden (Quality Control) verrichten.
Functie-eisen
Om voor de uitdagende baan als Werkvoorbereider in aanmerking te komen breng je het
volgende mee;
Een afgeronde MBO Niveau 4 of HBO opleiding in een technische richting;
Enkele jaren relevante werkervaring, een pre is ervaring in een industriële omgeving
en/of technische dienstverlening;
Een dikke pré is het bezitten van Painting gerelateerde cursussen en/of certificaten,
zoals “NACE I, II of III”, “Basis Stralen”, “TSA Spuiten” of “VOMI Werkvoorbereiding”;
Goede gebruikerskennis van MS Office (Word, Excel);
Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, met Duits als pré;
Een proactieve, samenwerkingsgerichte en klantvriendelijke instelling;
Een doorzettersmentaliteit en de duidelijke ambitie om jezelf te willen blijven
ontwikkelen.
Aanbod
Er wordt veel van je gevraagd maar daarvoor krijg je een hoop terug;
Een op termijn vaste baan bij een zeer succesvolle, gezonde organisatie;
De ruimte om jezelf te ontwikkelen en te bewijzen;
Een concreet loopbaantraject;
Een bruto maandsalaris van € 3.250,- tot € 4.000,- op basis van een werkweek van 37,5
uur per week;
25 vakantiedagen en 7 ATV dagen;
Een 13e maand, leaseauto en keurige onkostenvergoedingen;
Vakgerichte cursussen en trainingen.

Inlichtingen
Voor meer informatie neem je contact op met Jasper van der Graaf via telefoonnummer
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06-46440678.
Sollicitatie
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het profiel van Werkvoorbereider?
Upload je cv en motivatie en dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op. Qualified
People is al 27 jaar actief op het gebied van arbeidsbemiddeling binnen de branches Maritiem &
Offshore, Energie, Olie en Gas, Interieurbouw, HR en Industriële Dienstverlening. Qualified
People stelt haar kandidaten centraal! Alle talentvolle kandidaten krijgen bij ons een zeer
persoonlijke benadering en de aandacht die ze verdienen.
Solliciteren
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