Assistent werkvoorbereider
… met een praktische kijk op groenbeheer en een klantgerichte instelling.
Voor ons bedrijfsbureau zijn we per direct op zoek naar een assistent werkvoorbereider. In deze
functie assisteer je de werkvoorbereider.
Waar maak jij onderdeel van uit..
WML Facilitair is een facilitaire dienstverlener met 300 medewerkers. We zijn actief in
groenonderhoud en aanleg, schoonmaak en beveiliging. Dit doen we in de Midden-Langstraat
voor een diverse groep aan klanten waaronder gemeenten, bedrijven, instellingen en scholen.
Onze medewerkers bestaan uit een mix van mensen met en zonder beperking. We zijn erop
gericht om op een bedrijfseconomisch verantwoorde wijze onze klanten te bedienen en
daarnaast mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden en door te stromen naar de
markt. WML Facilitair is onderdeel van Baanbrekers, de uitvoeringsinstantie voor werk en
inkomen in de gemeente Waalwijk, Loon op Zand en Heusden.
Wat ga je doen..









Je maakt zelfstandig kleine calculaties van groenprojecten;
Je assisteert bij het maken van calculaties en werkbegrotingen van grote projecten;
Je werkt met behulp van het geautomatiseerd systeem kostencalculaties uit;
Je onderhoudt contacten met opdrachtgevers;
Je schrijft werkopdrachten uit;
Je maakt tekeningen en ontwerpen;
Je meet project- en tuinontwerpen in;
Je biedt administratieve ondersteuning aan de werkvoorbereider.

Jouw capaciteiten..




Nauwkeurig kunnen werken;
Klantgerichte instelling;
Kwaliteitsgericht.

We zoeken iemand ..





Met MBO- 3 werk- en denkniveau bij voorkeur in een groene richting;
Met een aantal jaren werkervaring in een groene richting;
Met ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking;
Met goede sociale en communicatieve vaardigheden.

Wij bieden..
Een leuke, dynamische functie! WML Facilitair heeft een prettige en informele werksfeer en is
gericht op persoonlijke ontwikkeling. We bieden goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden en een fulltime dienstverband.
Salarisindicatie: € 2.300 – € 2.700 afhankelijk van ervaring.

Interesse..
Heb je interesse in deze vacature dan zien wij jouw CV en motivatie graag tegemoet vóór 23
april 2019. De selectiegesprekken vinden 25 april 2019 plaats. Je kunt je sollicitatie mailen aan
de afdeling P&O t.a.v. Saskia van Huijgevoort; werkenbij@wmlfacilitair.nl.
Voor vragen omtrent de functie kun je terecht bij Saskia van Huijgevoort: telefoon 0416-671559 of
svanhuijgevoort@wmlfacilitair.nl
Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne
kandidaat voorrang.

