Wie zijn wij?
Schaapsound is audiovisueel specialist in kerken, aula’s en andere gebouwen. We werken vanuit
3 vestigingen (Zwolle, Ridderkerk en Roermond) voor opdrachtgevers door heel het land.

Wij zijn op zoek naar een

werkvoorbereider
voor onze vestiging in Zwolle
Wat ga je doen?
Als werkvoorbereider voor onze vestiging in Zwolle ben je onder andere verantwoordelijk
voor de voorbereiding, het verloop en de planning van onze projecten. Voordat een project
uitgevoerd kan worden, breng je een bezoek aan de klant. Je voert een technische analyse
uit en bereidt het project tot in de puntjes voor. Daarnaast zorg je ervoor dat de benodigde
materialen op tijd op de juiste plek zijn. Tijdens de uitvoering van het project stuur je de
collega’s van de buitendienst aan en onderhoud je het contact met de klant.
Wat verwachten we van jou?
• Communicatief vaardig en organisatorisch sterk
• Klantgericht
• Zelfstandige werker maar ook een teamspeler
• Ervaring met installatietechniek en/ of AV-installaties
• Flexibel
• Kwaliteitsgevoel
• Oplossingsgericht
• In het bezit van rijbewijs B
• Affiniteit met de kerkelijke markt
Wat bieden wij?
• Fulltime dienstverband met marktconform salaris
• Goede CAO en pensioenregeling (CAO Metaal & Techniek en PMT pensioen)
• Een enthousiast team collega’s en een mooie werkplek
• Een eigen bus, laptop, iPad en telefoon
• Een klein bedrijf met prettig informele sfeer
• Mooie projecten om aan te werken waaronder toonaangevende historische kerken (Grote Kerk
Zwolle, Lebuïnuskerk Deventer, Walburgiskerk Zutphen, Grote Kerk Harderwijk en vele andere)
Is jouw interesse gewekt?
Dan komen we graag met je in contact! We zien jouw CV en motivatiebrief graag tegemoet.
Je sollicitatie kun je mailen naar Robert van Dalen: robert@schaapsound.nl
Heb je inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met Klaasjan Schaap via 085-0663303.
(Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld)
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