vacature

Werkvoorbereider Projecten
1 fte, standplaats Harlingen

Samen de wereld een stukje mooier
maken; dat is waar het bij Omrin
uiteindelijk allemaal om draait. Naar een
circulaire economie zonder afval, want
voor ons is afval simpelweg grondstof voor
iets nieuws. Omrin is ‘Fries’ voor
kringloop. Wij zijn een dienstverlener met
en voor 40 gemeenten in Friesland,
Groningen, Noord-Veluwe en regio
Rijnmond. We bedienen zo ruim een
miljoen mensen.
Wij zetten alles op alles om afval slim in te
zamelen en grondstoffen terug te winnen.
Via nascheiding verwerken we het afval,
waarbij er veel nieuwe stromen
beschikbaar zijn voor hergebruik.
Daarnaast produceren we duurzame
energie en biogas, hebben we
milieustraten en kringloopwinkels,
beheren en reinigen we openbare ruimtes
en bedrijfsterreinen en bestrijden we
gladheid en onkruid. Omrin staat voor
innovatie, samenwerking met partners en
een duurzame bedrijfsvoering.

Ben jij van nature een organisator en planner in de techniek en
denk je altijd een paar stappen vooruit? En heb je affiniteit met
applicatiebeheer? Dan is de functie van werkvoorbereider Projecten
bij de REC misschien wat voor jou.
Hoe ziet jouw werkdag eruit?
 Je voert projecten uit van begin tot het eindstadium, denkend
aan het product, de prijs en de planning.
 Je fungeert als back-up voor de werkvoorbereider/planner en de
stop-coördinator.
 Je beheert als applicatiebeheerder het onderhoud
managementsysteem Ultimo.
 Je bent medeverantwoordelijk voor management of change
(MOC) Je hanteert hierbij de gestandaardiseerde informatie
voor bedrijfsvoering en onderhoud zoals coderingen,
tekeningen, schema’s, keuringrapporten, specificaties,
onderhoudsmodellen, budget e.d. om zodoende de kwaliteit,
veiligheid en milieubeschermende maatregelen te borgen.
 Je rapporteert aan het hoofd Technische Dienst REC.
Wat bieden we jou?
 Een marktconform salaris;
 Een ruime mate van zelfstandigheid om je talenten te kunnen
laten zien;
 Voldoende mogelijkheden om je talenten te ontwikkelen door
gerichte coaching en training;
 Een plek om actief bij te dragen aan een schonere wereld.

…maak jij de wereld mooier
door slim afval te scheiden?
Wat verwachten we van jou?
 Je beschikt over een mbo-/hbo-opleiding richting (scheeps-)
werktuigbouw/elektra, relevante cursussen op het gebied van
onderhoudsmanagement en/of planning, kennis in het voorbereiden
en begeleiden van technische projecten en onderhoud gerelateerde
werkzaamheden, kennis van CAD tekenen en maintenance
managementsystemen (Ultimo) en een VOL VCA diploma.
 Je bent een resultaatgerichte, energieke leider, bent enthousiast en
hebt daarnaast een goed ontwikkeld empathisch vermogen en
verantwoordelijkheidsgevoel en kennis van geautomatiseerde
logistieke systemen;
 2 tot 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie.
Hoe nu verder?
Als je meer wilt weten over deze functie, neem dan contact op met Erica
Harms, recruiter Omrin, 06-83 56 68 06.
Wanneer je jezelf herkent in ons profiel, mail dan je cv met bondige
motivatiebrief naar erica.harms@ehadvies.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

