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Ben jij een gedreven Planner/ Werkvoorbereider die van aanpakken houdt? Ben je een kei in plannen en
organiseren, goed met cijfers en bouwkundig onderlegd? Krijg je energie van het oplossen van problemen?
En durf je eventuele verbeterpunten in ons werkproces bespreekbaar te maken? Lees dan vooral verder!
Wij hebben een vacature voor een:

Planner/ Werkvoorbereider m/v (40 uur)
Wat ga je doen?
Als Planner/ Werkvoorbereider zorg jij dat onze projecten van begin tot eind op rolletjes lopen. Jij zorgt dat
de juiste mensen en materialen op tijd op de juiste plek zijn. Als Planner/ Werkvoorbereider hou je de lijntjes
kort. Je overlegt intensief met onze opdrachtgevers, leveranciers, stoffeerders en projectleiders om kwaliteit,
planning en budget te waarborgen.
Met wie willen we graag in gesprek?
Wij zoeken een enthousiaste collega die voor elke opdracht het doel scherp voor ogen heeft.
Daarnaast herken je jezelf in de volgende criteria:
▪ Je hebt minimaal een afgeronde MBO-opleiding, bij voorkeur in de richting bouwkunde;
▪ Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in een soort gelijke functie;
▪ Je kunt zelfstandig werken;
▪ Je bent nauwkeurig en stressbestendig;
▪ Je bent sociaal en communicatief vaardig;
▪ Je bent in het bezit van een rijbewijs.
Wie zijn wij?
Wij ontwerpen én realiseren interieurs voor de zakelijke markt. Of het nu gaat om kantoor-, hotel- of
zorginrichting, we vertalen de wensen van onze opdrachtgevers naar creatieve en functionele oplossingen die
aansluiten bij datgene wat de opdrachtgever wil uitstralen.
We zijn een compacte organisatie van professionals, waar ieder vanuit zijn eigen expertise een belangrijke
bijdrage levert. Onze gemeenschappelijke drijfveer is dat we ons willen blijven verbeteren in ons vakgebied
en trots zijn op de resultaten die we als team neerzetten. Er is sprake van een informele cultuur waarin eigen
initiatief wordt gewaardeerd en beloond.
Dit krijg je ervoor terug!
Een uitdagende functie in een gezellig team en uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Verder steunen wij je bij het ontdekken en ontwikkelen van je talenten, ambities en capaciteiten.
Heb je interesse in deze vacature? Stuur een korte mail met je motivatie samen met je CV naar:
solliciteren@mirato.nl.
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