
AKA is een grote speler op het gebied van geprefabriceerde 

betonnen behuizingen, al dan niet voorzien van transformatoren, 

schakel-, verdeel- en andere technische installaties. De 

behuizingen worden bij ons moederbedrijf in Duitsland 

geproduceerd en in onze montagehal in Almere eventueel voorzien 

van de technische installaties.

Met meer dan 100 deskundige medewerkers, die dagelijks 

succesvol samenwerken aan onze producten voor onze afnemers 

in de energiesector, (petro)chemie, utiliteitsbouw en industrie. 

Door factoren als de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen 

zoals zon- en windenergie, de netwerkverzwaring en de 

energietransitie die momenteel plaats vindt, speelt AKA een 

belangrijke rol als leverancier van transformator stations. 

De energietransitie is een enorme uitdaging die vraagt om technische 

oplossingen en creativiteit om de doelstellingen te halen. Wil jij daar 

jouw bijdrage aan leveren?

Een aantal uitdagende resultaatgebieden binnen deze functie zijn:

Al met al een bijzonder diverse functie! Om succesvol te zijn beschik je dan ook over: 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Bij AKA bieden wij, naast deze uitdagende functie, een prettige 

werkomgeving binnen een enthousiast team, uitstekende 

arbeidsvoorwaarden waaronder een marktconform salaris en 

opleidings- en carrièremogelijkheden. 

Informatie bedrijf

aka.nl.

Informatie vacature

Anninka Gorter   088-5434178

solicitatie sturen

personeel@aka.nl    ter attentie van Anninka Gorter.

Vanwege deze sterke groei zijn wij op zoek voor onze afdeling 

bedrijfsbureau naar een:

WERKVOORBEREIDER 
PANEELBOUW

Als Werkvoorbereider bij Alberts & Kluft is jouw doelstelling het coördineren en technisch inhoudelijk 

voorbereiden van projecten binnen het gestelde specialisme.

 

 

• Coördineren en organiseren van de uitvoering van binnengekomen orders; 

• Bewaken van de planning, kwaliteit en de levertijd van orders; 

• Zorg dragen voor en controleren van tekeningen voor orders; 

• Plaatsen van bestellingen t.b.v. orders; 

• Bewaken van het budget van de orders; 

• Verkopen en registreren van meer- en minderwerk; Opstellen van offertes voor meerwerk; 

• Instrueren en controleren van ingeschakelde leveranciers en onderaannemers; 

• Opstellen van materiaallijsten; 

• Maken van werkinstructies t.b.v. onze binnen- en buitendienst; 

• Voorbereiden van de facturatie van de orders; 

• MBO 4 Werktuigbouwkunde of Elektrotechniek; 

• Ervaring in paneelbouw is een pre; 

• Kennis van de geldende normen en wet en regelgeving; 

• Basisveiligheid VCA; 

• MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook); 

• Goede kennis van de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk); 

• Redelijke kennis van de Duitse taal (mondeling en schriftelijk). 

http://aka.nl
mailto:personeel%40aka.nl?subject=

