Werkvoorbereider Staalconstructies!
Kom jij een bijdrage leveren aan onze uitdagende projecten en innovatieve oplossingen?
Heb jij binnen de Constructieve Waterbouw verstand van remmings- en geleidingswerken in rivieren, havens en
kanalen? En heb je interesse om samen met ons o.a. stalen bruggen, constructies in duclaven en buispalen,
aanmeersteigers en kaden te realiseren? Wil je graag werken in een mooi familiebedrijf waarin je snel veel
verantwoordelijkheden krijgt? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat ga je doen?
Binnen Wacon (een bedrijfsonderdeel binnen Liebregts FL) richten we ons op uiteenlopende staalconstructies
gerelateerd aan waterbouwkundige projecten. Als werkvoorbereider heb je een breed takenpakket. Je bent
verantwoordelijk voor de kostprijsberekening van staalconstructies, het opstellen van werkbegrotingen en
benodigde werk- en keuringsplannen. Verder draag je mee zorg voor de aansturing van de productie en
bewaak je de voortgang van de projecten. Hierbij werk je samen met leveranciers, opdrachtgever(s),
projectleiding en andere betrokken partijen. Tevens ben je verantwoordelijk voor het bewaken van de financiële
eisen en het creëren van een veilige werksituatie voor de uitvoerenden.
Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een toekomstige collega met een afgeronde opleiding HBO Werktuigbouw/Civiele
Techniek of een MTS opleiding in deze richting met 5 jaar relevante werkervering. Je hebt ervaring met
AutoCad-3D en of Inventor en hebt kennis van lasmethoden, materialen en staalsoorten. Naast deze technische
achtergrond ben je zelfstandig, oplossingsgericht en communicatief vaardig.
Wat wij bieden
Wij bieden je een mooie baan in een informeel bedrijf. Bij ons krijg je al snel veel verantwoordelijkheid
waarbij we je volop de ruimte bieden om je vakinhoudelijk en persoonlijk te ontwikkelen. We bieden je goede
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en doorgroeimogelijkheden.
Ons bedrijf
Al sinds 1965 zijn we als Groep actief als aannemer in de grond- weg- en waterbouw. We hebben een groot
aantal projecten gerealiseerd, waaronder sloop, waterbouw, constructieve waterbouw en damwanden in
zowel binnen als buitenland. Naast de reguliere werkzaamheden hebben wij ook veel vaktechnisch
uitdagende werken in onze orderportefeuille. Nieuwsgierig naar wat we nog meer doen, kijk dan op
http://www.fl-groep.nl/
Contact
Herken je jezelf in dit profiel? Dan kijken we er naar uit om met jou in contact te komen. Wij ontvangen je
sollicitatie graag mail op per m.kolsters@fl-groep.nl. Voor meer informatie over deze functie kun je contact
opnemen met Bart Mensink, Bedrijfsleider Wacon, op 06-83593866.

