Factory Zero wil de energietransitie voor iedereen haalbaar en vooral betaalbaar maken, in
combinatie met gezonde, comfortabelere en zeer energiezuinigere woningen. Het doel is om
alle relevante installatiecomponenten die nodig zijn voor zeer energiezuinige nieuwbouw en
renovatie, te ontwikkelen en op industriële schaal te produceren. Om deze behoefte te
vervullen ontwikkelt en produceert Factory Zero, in eigen fabriek in Tiel, de integrated Climate
Energy Module (iCEM). Dé energiemodule die zeer energiezuinige woningen mede mogelijk
maakt.
Door de toenemende vraag naar onze energiemodules zijn we, ter uitbreiding van ons team, op
zoek naar een fulltime

Werkvoorbereider
Wat ga je doen?
Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor de planning en voorbereiding van
renovatie- en nieuwbouwprojecten. Je bent de rechterhand van de Manager Bedrijfsbureau en
verzorgt de algemene inkoopvoorbereiding. Zo zorg je voor de uitvraag en het vergelijk van
offertes, bewaak je de kosten en signaleer en bewaak je meer- en minderwerk. Ook maak je
werktekeningen en uittrekstaten voor productie en uitvoering en bereid je bouwvergaderingen en
werkbesprekingen voor.
Wat vragen we van jou?
§ Bouwkundige achtergrond/ervaring en kennis van installatietechniek;
§ Goed bouwkundig inzicht
§ Een sterk gevoel bij de verduurzamingsopgave;
§ Ervaring met bouwkundige tekenprogramma’s zoals Revit en Autocad is een pré;
§ Mbo of hbo werk- en denkniveau;
§ Goede beheersing van de Nederlandse taal, in woord en geschrift;
§ Goede beheersing van het Microsoft Officepakket;
§ Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, stressbestendigheid, accuratesse en initiatief.
Wat biedt Factory Zero jou?
Een dynamische fulltime functie in een sterk groeiende organisatie waar géen dag hetzelfde
is. Als werkvoorbereider heb je veel verantwoordelijkheid en is er ook veel ruimte voor eigen
ontwikkeling. Je komt te werken met ongeveer 35 betrokken collega’s met passie voor hun
vak en de verduurzamingsopgave van Nederland.
Interesse in deze functie?
Wil jij als Werkvoorbereider bij Factory Zero aan de slag en ben je op korte termijn
beschikbaar? Stuur dan je motivatie voorzien van cv naar vacatures@factoryzero.nl.
Bij vragen over deze vacature neem je contact op met Michel Schollen op 06- 48 43 16 67.
Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

