https://cag.nl/job/vacature-contractmanager/

Contractmanager
Word jij onze nieuwe contractmanager?
Contractmanagers opgelet! Wij hebben de perfecte uitdaging voor jou. Ben jij een
vakkundige en opgewekte gesprekspartner voor jouw opdrachtgever en wil jij
werken als vakspecialist op technisch uitdagende locaties bij jou in de buurt?

Aantal uur
Fulltime

Branche
Legionellapreventie

Locatie
Lees dan snel verder!
Dit ben jij
Als contractmanager ben jij een gedreven adviespartner die de wensen van de
klant precies weet te vertalen naar een goede uitvoering. Met jouw praktische en
servicegerichte instelling ben je in staat de klant te ontzorgen rondom
legionellapreventie, luchtkwaliteit en woningkeuringen.

Reeuwijkse Poort 100, 2811 MX,
Reeuwijk

Base Salary
3250

Datum
januari 11, 2021

Je bent trots op je vakkundigheid en met goede reden: de uitvoering van de
contracten is bij jou in goede handen. Bovendien ben je de belangrijkste schakel
tussen de wensen van de opdrachtgever en de afdeling uitvoering. Met de planning
en overzichten die jij aanlevert kunnen jouw collega’s op pad om hun
werkzaamheden goed uit te voeren. Teamwork vind je belangrijk en wij ook!
Zo ziet je dag eruit
Jouw dag begint op locatie van een grote opdrachtgever. Je bespreekt hier het
lopende contract met betrekking tot legionellapreventie samen met de
objectmanager van de diverse locaties die onder dit account vallen. Je neemt de
voortgang van de lopende werkzaamheden door en bespreekt de planning.
Daarnaast wijs je de objectmanager op mogelijkheden op het gebied van de
luchtkwaliteit. Hierna rijd je naar kantoor in Reeuwijk en maakt daar nog twee
nacalculaties voor projecten die onlangs zijn opgeleverd.
Je loopt vervolgens met de collega’s van afdeling planning nog de uitvoering na:
lopen alle projecten volgens planning of zijn er knelpunten te verwachten in de
uitvoering en staat alles goed in de planning. Lunchtijd!
Na de gezamenlijke lunch check je in het CRM systeem welke projecten volgende
week gepland staan en check je of alles daarvoor geregeld is: capaciteit,
instructies, gereedschap en materiaal. Waar nodig schakel je de werkvoorbereider
bij. Je overlegt nog even kort met de technisch manager over een knelpunt in de
installatie en beantwoordt nog wat email. Je dag zit erop!
Waarom dit (n)iets voor jou is

Je bent afgestudeerd aan een HBO opleiding richting technische
bedrijfskunde of vergelijkbaar (of aantoonbaar HBO werk- en denkniveau) en hebt
affiniteit met de installatietechniek. Je bent administratief goed onderlegd
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Je haalt voldoening uit het perfect uitvoeren van de contracten, zowel op
gebied van uitvoering als de administratie

Jouw bijnaam is ‘Pietje precies’ en gaat graag nauwkeurig te werk!

Je houdt van afwisselende omgevingen. De hele week achter een computer
zitten past niet bij jou!

Gesprekken ga je het liefst uit de weg

Je vindt het verschrikkelijk om mensen te helpen

Je voelt je niet op je gemak als schakel tussen opdrachtgever en CAG
Dit verdien jij
Wij zijn natuurlijk ontzettend blij met jou als nieuwe werknemer. Daarom bieden we
je goede secundaire voorwaarden en een marktconform salaris. Wij zien graag dat
onze medewerkers zich ontwikkelen en doorgroeien. Zowel op persoonlijk gebied
als binnen het bedrijf. Daarom hebben wij de CAG Academy ontwikkeld! Een
platform waar je je verder kan ontwikkelen en waar je kennis kunt delen met
collega’s. Denk bijvoorbeeld aan interne kennissessies, verzorgd door collega’s of
externe certificeringstrajecten.
Zo zorgen we niet alleen voor gezondere gebouwen, maar ook voor een gezonde
geest. Jouw groei vinden wij belangrijk!
Solliciteer direct!
Wij houden van snel schakelen. Kom bij ons langs voor een kop koffie en ontmoet
ons vakkundige, gedreven en enthousiaste team! Is er een klik? Dan pakken we
door.

Stuur jouw (korte) motivatie en CV naar onze HR-afdeling: sollicitatie@cag.nl. Dan
nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Heb je vragen? Stuur een mailtje of bel 088-8001500.

*Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld*
kop koffie drinken?
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