Werkvoorbereider Gas Nieuwegein (1 fte)
Vanwege een substantiële en structurele uitbreiding van ons werkpakket zijn we op zoek naar een
nieuwe werkvoorbereider kabels en leidingen die onze organisatie komt versterken. De nadruk van
de werkzaamheden liggen op het gebeid van gas en water.
De functie
Als werkvoorbereider heb je een veelzijdige baan. Je vormt samen met een vaste uitvoerder een
team dat verantwoordelijk is voor een werkpakket aan projecten. Deze komen in een vaste stroom
binnen vanuit de netbeheerder. Het betreffen met name uiteenlopende projecten in het gas en
water.
Je bent nauw betrokken bij het volledige voorbereidingsproces van projecten maar ook bij de
uitvoering en oplevering ondersteun je de uitvoerder. Het is een functie met veel uitdaging en
verantwoordelijkheid. Binnen Quint & van Ginkel hebben we een vast proces met elkaar
geformuleerd waarin de taakverdeling helder is uitgewerkt.
Profiel
Wij zijn bij voorkeur op zoek naar iemand die een aantal jaar ervaring heeft binnen het werkgebied
gas/water, administratief sterk is en communicatief vaardig. Je kunt goed samenwerken en bent pro
actief. Je zorgt er voor dat alles tip top voor elkaar is voor de uitvoering. Het kan zijn dat dit je eerste
baan is als werkvoorbereider maar bij voorkeur heb je al een aantal jaren ervaring.
Daarnaast beschik je over:
• Een afgeronde MBO opleiding
• Werkervaring op het gebied van gas/water is een pré
• Uitstekende computervaardigheden
Wij bieden
Een verantwoordelijke, zelfstandige en afwisselende baan binnen een relatief jonge onderneming
met zeer korte lijnen en een prettige werksfeer. Het betreft een fulltime dienstverband met een
marktconform salaris. De cao metaal is van toepassing.
Interesse
Word jij enthousiast van deze functie? Solliciteer dan via adriaan@quintenvanginkel.nl
Over ons
Quint & v. Ginkel is een organisatie gespecialiseerd in het verzorgen van ondergrondse infrastructuur
(Laag- en middenspanning, Gas, Water, CAI, KPN) en openbare verlichting.
Wij richten ons binnen de ondergronds infrastructuur als volwassen partij op het aanbrengen en
saneren van hoofd- ,distributie- en dienstleidingen. Binnen de openbare verlichting bieden wij een
totaalpakket aan diensten aan waarbij we zowel de ondergrondse infra, de aansluiting op het net als
het plaatsen van de verlichting verzorgen. Door de inrichting van onze organisatie kunnen wij snel en
flexibel schakelen op binnenkomend werk. Als bedrijf zijn we ISO 9001, ISO 14001, VCA**, CKB, BRL
7004 gecertificeerd en hebben we ons certificaat CO2 ladder 3.0 behaalt. Wij werken alleen maar met
gecertificeerd personeel. Dit maakt ons een aantrekkelijke partner voor onze opdrachtgevers. Ons
bedrijf werkt op dit moment vanuit vestigingen in Nieuwegein en Amsterdam. Onlangs hebben wij
een groot meerjarig contract gegund gekregen waardoor wij op zoek zijn naar een aantal nieuwe
collega’s.
Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website www.quintenvanginkel.nl
Acquisitie na aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

