Site Supervisor
Als Site Supervisor stuur jij on-site, onder leiding van de Projectmanager,
een multidisciplinair team aan. Daarbij ben jij verantwoordelijk voor het
beheersen van de kwaliteit, klanttevredenheid, kosten en planning van een
project. Ben jij de nieuwe Site Supervisor die wij zoeken? Lees dan snel
verder!

Wat ga je doen?
Als Site Supervisor ben jij verantwoordelijk voor aansturen en begeleiden van de on-site
projectteamleden en de leveranciers. Een greep uit jouw dagelijkse taken:
•

Fungeren als on-site aanspreekpunt voor het project voor zowel interne stakeholders als
de klant en onderaannemers;

•

On-site toewijzen van taken en het geven van aanwijzingen en/of instructies aan
projectteamleden en leveranciers;

•

Beheren van on-site risico’s en toezien en sturen op Health & Safety, indien nodig passende
maatregelen nemen;

•

Actief managen van de klantverwachtingen;

•

Informeren van de Projectmanager over het lopende project middels voortgangsmeetings
en projectreviews en het beheren van on-site projectdocumentatie;

•

Het doen van voorstellen tot proces- en productverbetering, binnen de afdeling en binnen
de projecten;

•

Begeleiden van de projectteams om medewerkers een optimaal rendement te laten
behalen.

Wat vragen wij van jou?
Als Site Supervisor ben jij graag onderweg en vind jij het geen enkel probleem om te reizen. Je hebt
affiniteit met techniek, logistiek en automatiseringsprocessen en werkt graag in een dynamische
omgeving. Je bent proactief en bent sterk in communicatie. De klant staat voorop en je wil altijd
het beste uit de projectteams halen.
Verder breng jij onderstaande met je mee:
•

Een afgeronde technische HBO/WO-opleiding;

•

0 tot 5 jaar ervaring als Site Supervisor;

•

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
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Wat bieden wij jou?
Als Site Supervisor verdien je, afhankelijk van jouw kennis en ervaring, tussen de € 2.500,- en
€ 4.200,- bruto per maand.
Verder bieden wij jou:
•

Veel vrijheid voor het invullen van jouw eigen rol;

•

30 vakantiedagen waarvan 3 collectieve sluitingsdagen (deze worden jaarlijks vastgelegd);

•

Opleidingsmogelijkheden binnen jouw vakgebied, afhankelijk van waar jij jezelf op wil
ontwikkelen;

•

Een pensioenregeling bij Nationale Nederlanden;

•

Een vitaliteitsbudget van € 140,- netto per jaar te gebruiken voor jouw sportabonnement
of sport benodigdheden;

•

Iedere dag verse lunch met broodjes in onze kantine waar wij een bijdrage aan leveren;

•

Wekelijkse borrels aan onze eigen bar, legendarische Inther-feesten en de leukste
teamactiviteiten!

Het team
Als Site Supervisor kom je terecht in een team van 11 collega’s bestaande uit Site Supervisors,
Project Managers, Integration Engineers en onze Manager Projects Sjoerd. Jij rapporteert in deze
rol direct aan Sjoerd.
Een succesvolle afhandeling van onze projecten kan niet zonder onze project afdeling plaatsvinden.
Het team is altijd op zoek naar een nóg efficiëntere en betere werkmethode en daar gebruiken we
in de toekomst graag jouw input en creativiteit voor!

Wil jij deel uit maken van ons project team? Stuur dan jouw CV met enthousiaste motivatie naar
jobs@inthergroup.com.

SOLLICITEER NU!
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