Heb jij het talent om verschillende projecten te organiseren en in goede
banen te leiden?
Werkvoorbereider smart buildings (Vestiging Zwijndrecht)
Als werkvoorbereider ben jij van aanvraag tot oplevering in staat om werkzaamheden aan te
sturen. Je zorgt er niet alleen voor dat de juiste materialen op het juiste moment beschikbaar
zijn, maar je verzorgt ook nauwkeurig de complete werkvoorbereiding en fungeert als
vraagbaak voor klant, leverancier én collega.
Wat worden jouw verantwoordelijkheden?
• Meewerken aan bijzondere projecten;
• Initiëren en uitwerken van technische concepten op diverse gebieden;
• Planning en bestellingen;
• Opstellen van werkinstructies;
• Het onderhouden van contacten met engineering en uitvoering;
• Klantcontact met betrekking tot uitvoering en planning.
Je werkt nauw samen met de projectleider. Daarnaast werk je in een team met
gelijkgestemde specialisten en werk je functioneel gezien onder de projectleider.
Wat heb je nodig om voor deze functie in aanmerking te komen?
• Woonachtig in Zuidwest-Nederland;
• Minimaal afgeronde MBO-opleiding;
• Teamspeler;
• Aantoonbare werkervaring binnen de utiliteit/automatisering;
• Goede communicatieve vaardigheden en je staat stevig in je schoenen;
• Een praktische instelling, je kunt goed plannen en organiseren;
• Een zelfstandige en proactieve houding;
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
Wat wordt jou geboden
• Een goed salaris in lijn met ervaring en opleiding;
• Een uitdagende baan binnen een dynamisch bedrijf;
• Een laptop en een mobiele telefoon van de zaak;
• 37 vrije dagen en pensioen (50% vergoeding door werkgever);
• Afwisselende en verantwoordelijke werkzaamheden;
• Werkzaam in een jong, professioneel en informeel bedrijf;
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en reële doorgroeimogelijkheden;
• Mogelijkheid tot het volgen van interne/externe opleidingen.

Het bedrijf:
Als technologiepartner, adviseur, dienstverlener en systeemintegrator biedt
PCS totaaloplossingen voor veiligheid, intelligente gebouwen, verwarming, ventilatie,
airconditioning en energiebeheer. Zie ook onze website www.pcs-gebouwautomatisering.nl
voor meer informatie over onze dynamische werkomgeving.
Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij, binnen de projectgroep West, op zoek
naar een leergierige, gedreven, technisch breed geïnteresseerde (young) professional, die in
teamverband wil meewerken binnen ons werkgebied.
Interesse?
Jouw reactie kun je versturen naar:
Persy Control Services B.V.
Mevr. J. van Huizen | JessicavH@PCS-gebouwautomatisering.nl | telefoon 088-500 12 00 |
Daltonstraat 12
3335 LR Zwijndrecht

