
Werkvoorbereider(s)

Functieomschrijving
Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor alle voorkomende, zeer afwisselende werkzaamheden die nodig zijn
voor een juiste projectvoorbereiding van elektrotechnische installaties in gebouwen zoals;
Voorbereiden, organiseren en coördineren van alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor een efficiënte uitvoering.
Zelfstandig en in overleg met de projectleider werkzaamheden uitvoeren in het kader van de administratief-technische 
begeleiding van de projecten. Tekenen van elektrotechnische installaties. Calculeren meer / minderwerken.

 
Wat vragen wij
- Minimaal MBO niveau 4 elektrotechniek of een gelijkwaardige opleiding met 2/3 jaar werkervaring
- Ervaring op het gebied van Calculeren en Cad-tekenen.
- Ervaring binnen het vakgebied
- Leidinggevende kwaliteiten
- Goede communicatieve vaardigheden en een klantvriendelijke houding
- Flexibele denkwijze en inzetbaarheid
- Collegiale werkhouding
- Stressbestendig, Ad-hoc reageren.
- Ervaring met het softwarepakket BouwInfosys ( installOffice ) is een pré.

 
Wat bieden wij
- Een marktconform salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
- Een uitdagende nieuwe functie
- Een informele werksfeer met leuke collega’s
- Cursussen welke eventueel benodigd zijn voor de ontwikkeling

Wie zijn wij
Elektrotechnisch Buro Van Keulen BV is een naam die staat voor een toonaangevend bedrijf op het gebied van het
ontwerpen, aanleggen en onderhouden van elektrotechnische installaties in de ruimste zin van het woord,
zowel in onze regio als ver daarbuiten. Voorlopen in de branche, werken met een ‘no-nonsense’ mentaliteit en
onze brede kennis en ervaring inzetten voor onze opdrachtgevers.
Hiermee zijn we al sinds 1929 een professionele partner voor iedereen die de hoogste eisen stelt aan een
elektrotechnisch installateur.

-  Particuliere woningbouw -  Utiliteitsbouw en industrie -  Domotica / gebouwbeheerssystemen
-  Beveiligingsinstallaties  -  Airconditioninginstallaties -  Intercom –data/netwerkbekabelingen

Het belang van een optimaal functionerende elektrotechnische installatie staat buiten elke discussie.
Elektrotechnisch Buro van Keulen stelt alles in het werk om zo’n installatie voor elke opdrachtgever te realiseren.
Deze invulling begint uiteraard met de fase van afstemming van eisen en wensen. In deze fase zetten wij al onze
kennis en ervaring in om u van een gedegen advies te dienen.
Wij denken op alle fronten met u mee. Hierbij zijn wij ervan overtuigd dat de persoonlijke begeleiding en service
vanaf de start van elk project, niets aan het toeval mag overlaten.

Ben jij dégene die wij zoeken, neem dan nu contact op !

Elektrotechnisch Buro van Keulen BV
T.a.v. de heer Willy Raaymakers
De Huufkes 9 5674 TL Nuenen
Mail : w.raaymakers@etbvankeulen.nl
Telefoon : 040 – 290 71 50 / 06 - 54 37 65 28


