Optimus Advisering is een dynamische en innovatieve organisatie en laat zich niet beperken door alleen standaard oplossingen. We zijn gericht op het
ondersteunen van projectorganisaties op het gebied van Infrastructurele werken en Energie. Of het nu gaat om een advies voor het opzetten van een project-, werk-, of kwaliteits- of andere plannen, de ondersteuning van uw team met aanvullende kennis op uw project, of voor het realiseren van een geheel
ontwerp,
Optimus Advisering biedt een breed pakket aan diensten om u hierin te ondersteunen. De professionals van Optimus Advisering worden ingezet bij diverse
opdrachtgevers op toonaangevende projecten en beschikken dan ook over een brede kennis welke niet alleen op techniek is gericht maar ook hebben zij
kennis van de wensen en behoefte van de opdrachtgevers in deze wereld. Bovendien kunnen zij, door de jarenlange samenwerking, als het team snel inspelen op uw specifieke wensen en is daardoor snel inzetbaar op uw project.
Optimus Advisering is nog op zoek naar een enthousiaste

Werkvoorbereider
Vereiste kennis en eigenschappen
Functie-eisen en competenties
•
•
•
•
•
•
•

Actieve werkhouding
Sociaal vaardig
Kunnen focussen op projectdoelstellingen
Pragmatisch
Om kunnen gaan met geboden vrijheid
Buiten je eigen kaders kunnen denken
In voorkomende situatie meer doen dan binnen het takenpakket valt

•
•
•
•
•

Je kunnen focussen op de planning en prioriteiten
Initiatief tonen
Doorzettingsvermogen
Improvisatie en schakelvermogen
Cognitief leervermogen (nieuwe informatie en ideeën snel opnemen
en deze effectief inzetten
Het kunnen werken in een “ niet “ gestroomlijnde werkomgeving
indien noodzakelijk
Goed overweg kunnen gaan met geboden vrijheid

•
•

Functieomschrijving
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het kunnen lezen  van technische specificaties en ontwerpen
Het voorbereiden, organiseren en coördineren van alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor een efficiënte uitvoering
Het kunnen schrijven van werkplannen, werkinstructies, keuringsplannen, plannen van aanpak e.d. conform de geëiste processen (bijvoorbeeld
systeemengineering) binnen de gestelde tijd en kwaliteit
Het bestellen van  materialen, je bent betrokken bij de planning en kan deze eventueel opzetten.
Het  ondersteunen van de inkoop afdeling  zoals het  bijdragen aan kostprijzen en inkoopprocessen
Het altijd zoeken naar efficiëntere  oplossingen gebruikt makend van eigen inbreng,  internet, netwerken, leveranciers e.d.
Het zelfstanding kunnen overleggen met klant, leveranciers , uitvoering en andere afdelingen
Het kunnen aansturen van o.a.  tekenaars
Het ondersteunen, het  overleggen en veelvuldig communiceren met de  uitvoering

Maar vooral:
Begrijpen dat de uitvoering weerbarstiger is dan gewenst en dat hiervoor improvisatie nodig is  Om kunnen gaan met wijzigingen op het ontwerp 
De tijd voor een gedegen werkvoorbereiding vaak te kort is binnen het project en je hier toch mee om moet gaan  Weten dat een goede werkvoorbereider een van de belangrijkste voorwaarden is van een goed project.

Te prefereren kennis:
Opleiding:
Technische opleiding op MBO/HBO/Universitair niveau



Aanvullende opleidingen op het gebied van contracten, veiligheid en kwaliteit.

Specialisme:
Dynamisch Verkeers Management waaronder wegsignalering, transmissie, verkeersregelinstallaties, DRIPS    Tunnelinstallatie  Energievoorziening•
Kabels en leidingen    Openbare Verlichting

Wat bieden wij verder
Een ‘ warm bad’ met aandacht voor de medewerkers




Prettige collegae Optimisten,  die elkaar graag helpen met kennisdeling en ondersteuning waar mogelijk   

Maandelijkse bijeenkomsten om met collegae ideeën uit te wisselen    Mooie projecten in de infra waar jij met Optimus het verschil kan maken

selend en uitdagend werk door de koppeling van projecten en bedrijfsmanagement
ring en in het bijzonder de afdeling operations







Afwis-

De mogelijkheid om daadwerkelijk mee te bouwen aan Optimus Advise-

Een dynamische, pragmatische omgeving waar het behalen van een einddoel belangrijker is dan processen

Mogelijkheden voor interne en externe opleidingen



Veel zelfstandigheid, vrijheid en ruimte voor zelfontplooiing en nieuwe ideeën    Ruimte voor eigen

inbreng die wordt gestimuleerd en gewaardeerd.

Stuur je cv naar ronaldvanvliet@optimusadvisering.nl of neem contact op op 06-16269597



