WERKVOORBEREIDER/ PLANNER
Airco HP zoek een nieuwe collega! Wij zijn per direct opzoek naar een
werkvoorbereider / planner. Als werkvoorbereider / planner ben je
verantwoordelijk voor het coördineren van het proces van verkoop tot de
oplevering ervan. Hierbij val jij pal onder directieniveau en vervul jij ook een belangrijke
adviserende rol richting de directie.
Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontwerpen uitwerken op basis van de beschikbare projectinformatie;
Materialen bestellen en het opstellen van stuklijsten voor de productie en het project;
Het opstellen van een dagelijkse logistieke planning, plannen van de werkzaamheden
voor de buitendienst,;
Fungeren als aanspreekpunt tijdens de uitvoering van de projecten als
Werkvoorbereider/ planner Koeltechniek;
Verzamelen, controleren en leveren van de benodigde documenten voor de
facturatie.
Inventariseren van beschikbare middelen en tijd;
Als werkvoorbereider / planner ben jij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en
begeleiding van de monteurs;
Adviserende rol op directieniveau;
Draagt zorg voor het onderhoud van machines
Andere bijkomende werkzaamheden op het gebied van projectleiding,
werkvoorbereiding en planning.

Wat heb je nodig?
•
•
•
•
•
•

Bij voorkeur MBO 4/HBO werk- en denkniveau richting de Koeltechniek of
Installatietechniek
Verstand van (koel)technische installaties door ervaring/opleiding;
Kennis van geautomatiseerde systemen, zoals MS-Office;
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal;
Ervaring als Werkvoorbereider Koeltechniek is een pré.
Je hebt affiniteit met techniek en een technische achtergrond;

Je krijgt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een verantwoordelijke baan met doorgroeimogelijkheden;
Een uitstekend bruto salaris tussen de € 3000 en € 3500 per maand (op basis van
opleiding en werkervaring);
Reiskostenvergoeding;
Uitzicht op een vast dienstverband;
Mogelijkheid tot laptop, telefoon en werkbus van de zaak;
Pensioenregeling;
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
Opleidingsmogelijkheden;
Zelfstandige baan binnen een dynamische organisatie waarbij gezelligheid, loyaliteit
en collegialiteit belangrijke kernwaarden zijn.
Zuidergracht 21-25
3763LS Soest

tel: 035 603 34 77
info@aircohp.nl

