
Brownline is opgericht in 1994 en is gefocust op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor de boorindustrie. Ons doel is meetapparatuur te 
ontwikkelen die betrouwbaar, nauwkeurig en eenvoudig in gebruik is. Dit is nodig om te navigeren in de steeds complexer wordende ondergrondse 
infrastructuur.

Onze inventiviteit en doorzettingsvermogen vormen de basis voor de ontwikkeling van Drillguide. Dit is een zeer nauwkeurige steering service die in de 
loop van de jaren een wereldwijd begrip geworden is. Onze ruim 20 jaar ervaring en onze mensen zijn hierbij de sleutel tot het succes.

"Ons team bestaat uit wetenschappers, boorspecialisten en surveyors"

Onze mensen zijn oplossingsgericht en hebben een no-nonsense mentaliteit, zo bereiken we uw doelen. Met onze dienst bent u verzekerd van kennis en 
ervaring uit het veld. Samen met onze tools bieden wij de totaaloplossing. 

Junior Werkvoorbereider
Wij zijn op zoek naar iemand die houdt van een gevarieerde werkdag waarin er steeds geschakeld moet worden tussen verschillende werkzaamheden en 
waarbij communicatie met collega’s van groot belang is.

Wat ga je doen?
In je rol als junior werkvoorbereider werk je samen met onze projectmanagers aan de voorbereiding en afronding van onze projecten. Kijk gerust eens bij 
onze projecten om te zien te waar jij je steentje aan mag gaan bijdragen!

In de voorbereiding draag je dagelijks bij aan het verzorgen van de juiste informatie en de juiste materialen voor onze buitendienst. Daarnaast houd je je 
bezig met de logistieke processen, reis- en verblijf voor de buitendienst en het beheer van hard- en software die in het veld worden gebruikt.

In de afronding van de projecten verzorg je een stuk administratieve ondersteuning en pak je waar nodig verschillende taken van de projectmanager op.

Daarnaast verricht je zo nu en dan ondersteunend werk in het veld. Hierdoor krijg je gelijk goed beeld van de werkzaamheden buiten en ben je nog beter 
in staat de voorbereiding te kunnen vertalen naar een succesvol project.

Voor deze gevarieerde baan zoeken we een nauwkeurige en planmatig werkende aanpakker die meedenkt met zijn/haar collega’s. Je kunt snel schakelen 
tussen verschillende taken, bent ambitieus, creatief en communicatief sterk. Je bent uiteraard leergierig en hebt affiniteit met bouw en/of infra.

Wat vragen wij van je?
 MBO werk- en denkniveau
 Goede communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels
 In het bezit van rijbewijs B
 Enige ervaring met programma’s als Autocad is mooi meegenomen

Wat bieden wij je?
 Een afwisselende baan waarin je veel kunt leren
 Een prettige werkomgeving in een groeiend bedrijf
 Een goed salaris
 
Ben jij iemand die graag de handen uit de mouwen steekt, en sta je open voor een baan met diversiteit aan werkzaamheden, collegialiteit en direct 
resultaat van je werk? Solliciteer dan nu bij Brownline!

Maak van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:
https://www.drillguide.com/nl/vacatures/junior-werkvoorbereider/21


