
 

Vacature Senior werkvoorbereider (40 uur)  

Schoonebeek Klimaattechniek is al jaren een betrouwbare partner op het gebied van klimaattechniek zowel 
binnen de zakelijke- als particuliere markt. Schoonebeek Klimaattechniek is onderdeel van de Coldtec Groep en 
heeft een mooie groeiambitie opgesteld. De Coldtec Groep is bezig met het bouwen van een landelijke groep 
van sterke regionale spelers, zoals Schoonebeek Klimaattechniek. Coldtec wordt daarbij ondersteund door een 
ervaren investeerder. Om de groeiambitie vorm te geven zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s die met plezier 
en vakkennis een bijdrage kunnen leveren aan onze kwalitatieve dienstverlening.  

De operationele groei moet op een gestructureerde manier ingericht worden en daarom zijn wij per direct op 
zoek naar een fulltime senior werkvoorbereider die bij goed functioneren kan doorgroeien binnen Schoonebeek 
dan wel binnen de Coldtec Groep.  

Wat ga je doen? 
Je start binnen Schoonebeek Klimaattechniek met het op doen van kennis van de meest veelzijdige functie 
binnen het bedrijf: werkvoorbereider. Daarnaast ben je de sparringpartner van de vestigingsmanager én heb 
je geregeld contact met directie van de Coldtec Groep. 

• Je begeleidt projecten en bent verantwoordelijk voor het opnemen van werkzaamheden op locatie. 
Tevens stuur je de monteurs aan die op deze projecten werken. 

• Je verzorgt de voorbereiding van de projecten en zorgt dat alles klaar staat voor de uitvoering, 
inclusief voorraadbeheer. 

• Je verzorgt kostprijscalculaties en denkt actief mee om de beste technische oplossingen te ontwerpen. 
• Je bent verantwoordelijk voor de operationele bewaking en voortgang van de projecten. 
• Je verzorgt een correcte input richting administratie en zorgt voor een juiste verslaglegging van 

werkzaamheden in de IT-systemen. 
• Evalueren van processen en indien nodig bijstellen. Levert een actieve bijdrage om zaken te 

verbeteren. 
• Optimaliseren van de IT-systemen die het werk eenvoudiger moeten maken. 

Wat we vragen 
Wij zoeken in onze nieuwe collega iemand die technisch goed onderlegd is en beschikt over relevante 
vakkennis, een goed gevoel voor commercie heeft, communicatief sterk is en weet hoe hij om moet gaan met 
monteurs. Daarnaast beschikt onze nieuwe collega over: 

• Technische kennis (HBO werk en denkniveau). 
• Een sterke persoonlijkheid en communicatief sterk. 
• Inventiviteit en beschikking over een hoge mate van zelfredzaamheid. 
• Nauwkeurigheid, gestructureerd en overzicht bewaren. 
• Prioriteiten kunnen stellen en stressbestendigheid. 
• Professionaliteit en oplossingsgericht kunnen werken. 
• Een technische achtergrond en productkennis om klanten goed te woord staan. 
• En bovenal….energie en enthousiasme om de ambitie van Schoonebeek te helpen realiseren!  

 

Wat we bieden 
Een organisatie met een flinke groeiambitie waar jij een belangrijke rol in speelt, processen kan optimaliseren 
en efficiëntie kan verbeteren. Daarnaast bieden wij:  

• Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.  
• Een prettige, informele werksfeer met korte lijntjes. 

Bij interesse stuur je sollicitatie en cv naar recruitment@schoonebeek-klimaattechniek.nl 

 

 

Schoonebeek Klimaattechniek b.v. 
Onderdeel van Coldtec Groep 
Tinnegieter 44 
9502 EX Stadskanaal 


