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Functie: (Junior) Werkvoorbereider Klimaattechniek 
Organisatie: Klik Electro- en Klimaattechniek 
Locatie: Amsterdam ZO 

Jouw perspectief 
Als (Junior) Werkvoorbereider Klimaattechniek neem je plaats in een het team. Samen zorgen jullie 
voor de realisatie van diverse utiliteitsprojecten gericht op de werktuigbouwkundige 
installatietechniek.  Het is jouw verantwoordelijkheid om de projectleider te ondersteunen en 
ervoor te zorgen dat de benodigde informatie, tekeningen, materiaal en materieel voor handen zijn 
t.b.v. uitdagende projecten binnen de utiliteit. 

Klik Electro- en Klimaattechniek is een informeel (met korte communicatielijnen), innovatief, 
professioneel en snel groeiend landelijk installatiebedrijf. Voornamelijk actief in de utiliteitsbouw 
door middel van het leveren en onderhouden van complete installaties. 
Wij zijn toekomstgericht en bieden je opleidingsmogelijkheden voor groei en persoonlijke 
ontwikkeling. 

Jouw verantwoordelijkheden
- Uitwerken van de werkplanning conform afspraken met de opdrachtgever en in overleg 

met de Projectleider;
- Aanvragen van offertes inclusief specificaties en levertijden bij leveranciers en 

onderaannemers;
- Controleren, analyseren en vergelijken van offertes van leveranciers en onderaannemers;
- Bestellen van materialen en materieel in samenwerking met de projectleider;
- Bewaken van de levertijd en proactief acteren bij afwijkingen;
- Signaleren van meer- & minderwerk en indien nodig calculeren daarvan;
- Afstemmen met andere disciplines met betrekking tot planning en coördineren van de 

uitvoering;
- Bewaken van veiligheidsvoorschriften, wet- & regelgeving.

Wat jij meebrengt
- Je hebt een afgeronde opleiding MBO 4 diploma richting Installatietechniek, Middenkader 

Engineering of MIT W1/W2;
- Je hebt (al enige) ervaring als Werkvoorbereider Werktuigkundige Installaties in de utiliteit;
- Je wilt graag werken in een afwisselende en sterk technisch georiënteerde omgeving waar 

de nieuwste technieken worden toegepast;
- Je bent ambitieus en je hebt al ideeën over de volgende stap in je carrière;
- Je bent secuur en communiceert goed.

Interesse 
Neem dan contact op met Dick Petersen [06 53 724 281 - dick.petersen@experts4you.nl].
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