Werkvoorbereider W

40 uur | Green for you | Maarssen

Een prachtk ans om je helemaal uit te leven bij een jonge, groene club die
grenzen verlegt: Green for you in Maarssen. Alle aspecten die relevant zijn
bij het verduurzamen van woningen en bedrijven komen langs. Wij wijzen
onze klanten de weg naar minder kosten en meer comfort met duurzame
energie. Zo draag je bij aan de schonere wereld.

Functieomschrijving

Als werkvoorbereider maak je deel uit van een gedreven team bestaande uit de
Sales Director, 5 adviseurs verduurzaming, 2 medewerkers planning en support
en nog 1 collega werkvoorbereider. Jij bent als Werkvoorbereider W degene die
zorgt dat er zo efficiënt en planmatig mogelijk geïnstalleerd kan worden.
Daarnaast zorg jij dat de juiste informatie altijd op de juiste plek is en onderhoud
contact met de klanten en de installatiebedrijven.
Je bent als Werkvoorbereider W onder andere verantwoordelijk voor:








Controleren, maken en bespreken van de installatieformulieren
Verkoopadviseurs kennis bijbrengen
Contact onderhouden met klanten en onderaannemers
Technisch support voor de klanten
Technische controle offertes
Controleren en bespreken schouwformulieren
(Optioneel) Inkopen van materialen

Functie eisen

Wij zijn op zoek naar iemand die alles rondom de warmtepompinstallatie tot in
de puntjes regelt. Daarnaast zijn we op zoek naar de volgende kenmerken:







Een MBO+ of HBO-opleiding Werktuigbouwkunde
Je bent analytisch sterk
Je kan uitstekend organiseren en meedenken met de klant
Beschikt over goede contactuele vaardigheden
Wilt vol energie werken aan een duurzame toekomst
Elektrotechnische kennis is een pré

Arbeidsvoorwaarden

Je gaat als Werkvoorbereider W aan de slag bij één van de snelst groeiende
organisatie van Nederland. Dit betekent een prima salaris en goede
arbeidsvoorwaarden, maar ook een informele en prettige werksfeer. Je werkt
binnen een collegiale omgeving met veel mogelijkheden voor ontwikkeling.
 Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring











Diverse mogelijkheden om je te ontwikkelen
23 vakantiedagen
8% vakantiegeld
Pensioenregeling
Reiskostenvergoeding
Collectieve Ongevallenverzekering
Hybride thuiswerken hoort tot de mogelijkheden
Een laptop en mobiele telefoon
Werken binnen een organisatie die staat voor een duurzame toekomst

Wie zijn wij?

Green for you valt onder allservices Distribution en bestaat uit de bedrijven
allservices, allservices Prepaid, Optie1 en Green for you.
Met 44 collega’s ondersteunen we zo’n 500 partners. Dit zijn onder meer
retailers, e-tailers, callcenters, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs en
verduurzamingsspecialisten.
Onze basis ligt in de telecom waarbij wij een platform bieden voor onze partners
waarmee zij abonnementen kunnen aansluiten voor mobiele- en vaste telefonie,
voor de verkoop van prepaid vouchers en andere value cards en voor de inkoop
van hardware zoals smartphones en smarthome producten.
De ondernemers van de 45 Optie1 winkels hebben een breed assortiment van
telecom gerelateerde producten en diensten, verduurzaming en “smart living”.
Met Green for you richten we ons op het verduurzamen van woningen en
bedrijven met onder andere de verkoop en installatie van zonnepanelen,
warmtepompen, isolatie en laadpalen. Hierbij bieden we ook een platform waar
partners op een eenvoudige manier offertes kunnen maken.

Interesse in deze vacature?

Heb je interesse in deze vacature reageer dan snel door je motivatie en cv te
sturen naar hrm@greenforyou.nl en wie weet word jij onze nieuwe collega!

