Aceve zoekt gedreven werkvoorbereider.
Als werkvoorbereider ben je de rechterhand van de projectmanager en medeverantwoordelijk voor












de uitvoering van het project.
het maken van de projectplanning en bewaken van de voortgang
het opstellen van werkinstructies en het vaststellen van de tijdsbesteding
het aanleggen van een projectmap met de benodigde documenten
Aanspreekpunt voor de klant, leverancier en onderaannemers voor alle voorkomende zaken omtrent het
project
Het aansturen van de monteurs en de planning
Het ondersteunen van de uitvoering
Het aansturen van derden
Het bestellen van materiaal en materieel en hierover overleg voeren met afdeling Inkoop
In voorkomende gevallen calculeren en tekenen van meer- en minderwerk
In voorkomende gevallen bijwonen van bouwvergaderingen en werkvergaderingen

Je kunt plannen, calculeren, en tekenen en je bent in staat om de juiste hoeveelheden artikelen te bestellen.
Waar nodig en neem je zelfstandig werk op bij de klant en werkt hiervoor eventueel ook zelf de offerte uit.
Tevens zorg je ervoor dat de administratie altijd op orde is.
Je moet met passie hebben voor de installatietechniek. (WTB)
Je bent op de hoogte van wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen in de markt goed bij.
Je moet het leuk vinden om zowel met particulieren als de zakelijk markt te communiceren.
Duurzame producten zoals zonneboilers, warmtepompen en zonnepanelen worden steeds belangrijker en het is
een pre als je daar ook verstand van hebt,
Functie-eisen
o Minimaal MBO werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding op dat niveau
o Minimaal 3-5 jaar ervaring in een soortgelijke functie
o In bezit van VCA
o Analytisch, probleemoplossend, klantgericht en communicatief vaardig
o Woonachtig regio Rotterdam e.o.
o Representatief.
o Gewend zijn om te werken in burgerwerk.
Wij zoeken alleen collega's met diploma’s, omdat wij vinden dat alleen dan veilig aan een installatie kan werken
en op de hoogte moet zijn van wet en regelgeving
Je hebt geen problemen om buiten kantoortijden in actie te komen. Storingen hebben ook geen negen tot vijf
mentaliteit!
Een goede medewerker is op de hoogte van de veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s die met het vak
verbonden zijn en weet hij met die aspecten om te gaan.
Bedrijfsomschrijving
Aceve Totaalinstallateur bestaat inmiddels 26 jaar. Wij zijn een bedrijf met 12 werknemers.
Als totaalinstallateur is geen dag hetzelfde en dit maakt deze functie een leuke uitdagende functie, maar ook
moeilijk omdat er veel omschakeling nodig is.
De medewerkers bij Aceve beseffen dat kwaliteit begint met vakmanschap en bezieling.
De vele specialismen zorgen voor gevarieerde opdrachtgevers en relaties en bieden mogelijkheden voor vele
professionals binnen de installatietechniek
Om onze klanten steeds een goede service te kunnen verlenen, helpen wij onze monteurs allround te zijn of te
worden en zo de klant direct met 1 bezoek van dienst te kunnen zijn.
Aceve heeft klantgericht ondernemen hoog op de agenda staan.
Sinds 2015 heeft Aceve een advies centrum voor Comfortabel en Veilig Wonen. Hiermee helpen wij onze klanten
op het gebied van alle wensen en behoeften die de klant heeft deze op te lossen.

