TREEE Energy zoekt!

energy.treee.nl

Uitvoerder Elektra en/of Gas
(Werkverantwoordelijke)
Bedrijfsprofiel
Ben je toe aan afwisseling, uitdaging en interessante projecten met echte
werkverantwoordelijkheid?
Ben jij die inspirerende, accurate goed communicerende uitvoerder Elektra en/of
Gas? Wacht dan niet langer
Onze opdrachtgever realiseert landelijk aansluitingen en netwerken op het gebied
van elektra (laag, midden en hoogspanning ), gas (lage, midden en hoge druk).
Tevens richten zij zich op het ontwerp, engineering, nazorg, onderhoud en beheer
van deze netwerken.

Functie omschrijving
Als Uitvoerder Elektra en/of Gas stuur je complexe projecten aan.
Tot je taken en verantwoordelijkheden behoren ondermeer:











Het opstellen en voorbereiden van uitvoeringsplannen;
het juist (laten) uitvoeren van de werkzaamheden conform uitvoeringsplan
en werkinstructie (houdt toezicht);
het instrueren en zorgen voor de handhaving van de veiligheidseisen,
veiligheidsregels en bedrijfsvoorschriften;
het functioneel aansturen van monteurs;
het bewaken van de algemene voortgang waaronder planning, kwaliteit en
productiviteit;
het afstemmen van toegewezen werkopdrachten met de klant;
het verrichten van schouwwerkzaamheden;
het afstemmen en rapportages opleveren aan je direct leidinggevende;
het beheer van informatie, gegevens en het verzorging van de
voortgangsrapportages;
het zelfstandig uitvoeren van schakelhandelingen;
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het coördineren en oplossen van storingen;.

Bij storingen ga je direct en efficiënt aan de slag, onderzoekt de situatie en
bedenkt een oplossing door bijvoorbeeld het netwerk deels af te sluiten. Voorop
staat dat de veiligheid ten alle tijden is gegarandeerd. Een echte uitdaging, je bent
niet alleen hét aanspreekpunt voor de projecten, maar ook werkverantwoordelijk.

Functie eisen
Je kunt helder, overtuigend en op diverse niveaus communiceren. Je beschikt over
organisatietalent, hebt een proactieve instelling en een focus op efficiency. Je
bent (administratief sterk), accuraat en een echte teamplayer. Tevens weet je van
aanpakken. Op basis van je enthousiasme weet je mensen te motiveren en te
overtuigen.






Een afgeronde Mbo-opleiding niveau 4 richting Energietechniek of
vergelijkbaar;
Je vindt het leuk om met (externe) opdrachtgevers te werken;
In bezit van Werkverantwoordelijke (NEN3140), BEI (Bedrijfsvoering van
Elektrische Installaties) en/of VIAG (Veiligheidsinstructie aardgas);
De bereidheid om storings- en wachtdiensten te draaien;
In bezit van rijbewijs B.

Interesse? Reageer direct of neem contact op! 0478-512000 - 0620422665 U kunt
reageren via henk@treee.nl of u kunt zich inschrijven.
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