Factory Zero B.V. werkt aan een radicale verandering in de bouw; bouwen en renoveren kan
immers sneller, goedkoper en duurzamer. Het doel is om alle relevante bouwcomponenten
die nodig zijn voor zeer energiezuinige nieuwbouw en renovatie te (her)ontwikkelen en op
industriële schaal wijze te produceren.
Door middel van innovatieve oplossingen wil Factory Zero de energietransitie haalbaar en
vooral betaalbaar te maken voor iedereen in combinatie met een comfortabelere en
gezondere woning. Prestatiegarantie, design, innovatie en toepassing van industriële
productieprocessen zijn voor Factory Zero dé basis ingrediënten voor het realiseren van haar
missie. In Tiel wordt, in eigen huis, de iCEM ontwikkeld en geproduceerd. Dé bouwkundig
geïntegreerde energiemodule die zorgt voor een gezond en comfortabel binnenklimaat voor
bewoners.

Door de toenemende vraag naar onze energiemodules zijn wij op zoek naar een:

Werkvoorbereider
Wat ga je doen?
Als werkvoorbereider bij Factory Zero ben je verantwoordelijk voor een tijdige en volledige
voorbereiding van onze projecten. Je werkt zelfstandig en bent de schakel tussen inkoop en
productie. Daarnaast heb je tot en met de uitvoering van het project veel contact met de bouwers
die onze energiemodules ‘gebruiksklaar’ en eenvoudig in het project installeren. Bij tevreden
bewoners is voor jou het project geslaagd.
Wat verwachten we van jou?
§ Plannen en voorbereiden van renovatie- en nieuwbouwprojecten.
§ Controleren van werktekeningen op technische uitvoerbaarheid, maatvoering en kwaliteit.
§ Algemene inkoopvoorbereiding zoals het aanvragen en vergelijken van offertes.
§ Bewaken van kosten.
§ Signaleren en bewaken van meer- en minderwerk.
§ Voorbereiden en bijwonen van bouwvergaderingen en werkbesprekingen.
Wat zoeken we in jou als ideale kandidaat?
§ Ruime inzetbaarheid.
§ HBO/MBO werk- en denkniveau.
§ Een goed bouwkundig inzicht;
§ Goede mentaliteit.
§ Goede beheersing van de Nederlandse taal, in woord en geschrift.
§ Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, stressbestendigheid, accuratesse & initiatief.
§ Goede beheersing van het Microsoft Officepakket.
§ Ervaring met bouwkundige tekenprogramma’s is een pré.

Wat biedt Factory Zero jou?
Een dynamische (fulltime) functie in een sterk groeiende organisatie waar geen dag
hetzelfde is. Je functie kent gevarieerde werkzaamheden, veel verantwoordelijkheid en
ruimte voor eigen ontwikkeling. Vanzelfsprekend heb je de back-up van een groeiend team
van enthousiaste en hardwerkende collega’s. Naast een goed salaris en dito secundaire
arbeidsvoorwaarden kom je te werken bij een organisatie die sterk groeiende is.
Werken bij Factory Zero
Je komt te werken in een informele organisatie met ambitieuze collega’s met passie voor
hun vak. Ze zijn zeer betrokken en onderschrijven onze missie. Werk je bij Factory Zero dan
heb je ongeveer 35 collega’s, waardoor iedereen elkaar kent. De collega’s uit de fabriek en
van kantoor werken allemaal in één pand. Hierdoor zijn de lijnen kort en is de betrokkenheid
erg hoog. Ook de collega’s die op projecten werken hebben veelvuldig contact met de
collega’s in de fabriek en op kantoor en zijn ook regelmatig in Tiel te vinden.
Heb jij interesse?
Is dit de functie die op je lijf geschreven is en kun jij binnen afzienbare tijd bij ons aan de slag?
Stuur dan je motivatie voorzien van cv naar vacatures@factoryzero.nl. Voor vragen over deze
vacature neem je contact op met Michel Schollen op 06- 48 43 16 67.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

