Gezocht:

PROCESMANAGER
Ben je nieuwsgierig naar wat een ‘procesmanager’ volgens ons is en ben je nu werkzaam als:
Projectorganisator – Projectcoördinator – Manager Procesbeheersing – Risicomanager – Risico Coördinator –
System Engineer – Consultant Procesmanagement – Contractmanager?
Dan gaan we graag met jou in gesprek!
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Start van de week bij één van onze klanten: er is een nieuwe aanbesteding en je begint
aan de decompositie en eisenanalyse van het contract.
Vanuit huis werk je aan het concept verificatie- en validatieplan van een ander project.
Vervolgens overleg je telefonisch met je contactpersoon over het afwijkingendossier
Vandaag rijd je naar je andere project: het implementeren en project specifiek maken van
het kwaliteitsmanagementsysteem voor een groot multidisciplinair project.
Je vervolgt de eisenanalyse van maandag en presenteert de voorlopige bevindingen aan de
teamleiders.
De laatste dag van de week ben je in Bergen op Zoom bij ons op kantoor. Je helpt een
collega die een EMVI plan aan het schrijven is met specifieke input over processen rondom
risicomanagement.

Na een drankje met je collega’s ga je weekend vieren na een leuke en productieve week!
Waarom kiezen collega’s voor Faam?

Wij zoeken collega’s die:

• Direct impact op de output en het proces
• Niet alleen meedenken, maar ook mee
beslissen
• Specialist in Asset- en Proces Management
• Dagelijks bezig zijn met de inhoud die je
aanspreekt en waar je affiniteit mee hebt
• Samen bouwen aan de groei van een jonge
onderneming
• Bourgondisch: samen werken, eten, drinken
en lachen.

• Eigen keuzes durven maken
• Ervaring hebben met processen en
(prestatie)contracten
• Zichzelf willen ontwikkelen
• Problemen eenvoudiger maken en oplossen
• Energie krijgen van diverse opdrachten
• Een achtergrond hebben in (Technische)
Bedrijfskunde, Civiele Techniek, WTB,
Elektrotechniek, Installatietechniek en
affiniteit hebben met Infra, Industrie, Energie
en/ of Bouw

Bekijk onze website www.faam-bv.nl om meer te weten te komen over Faam en het werk wat we doen.
Heb je interesse, vragen of ontvang je graag aanvullende informatie?
Neem dan contact op met Remco Cornelissen: remco.cornelissen@faam-bv.nl / 06 – 23 83 00 24

