PPC Planner

Function type:

Vast

Location:

Hasselt

Duration:

long term

Reference:

202008248

Description:
Voor onze klant in de telecomsector zijn we op zoek naar een extra medewerker voor het Planning, Production &
Coordination Team.
Je zal binnen de divisie Network Engineering & Operations (NEO) werken, en meer bepaald in de afdeling North
Field Activities. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van onze
telecominfrastructuur.
Dit PPC team zorgt ervoor dat de projecten van de Klant kwalitatief en op tijd opgeleverd worden. Het fungeert
als controletoren van onze infrastructuurwerken. Het zorgt ook voor een vlotte samenwerking tussen de
betrokken partijen.
Je hebt in deze functie volgende verantwoordelijkheden:
? Je stuurt alle partijen aan die betrokken zijn in de aanleg van onze netwerkinfrastructuur (xDSL, FTTx,
Backbone…) op het openbaar domein.
? Je zorgt voor de noodzakelijke vergunningen bij de steden en gemeenten
? Je zorgt voor budget: de aanmaak van PO’s voor aannemers en adequate opvolging van de lopende PO’s.
? Je staat in voor correcte en « just-in-time » materiaallevering op de werf
? Je volgt de partner op, zodat de projecten tijdig en kwalitatief worden opgeleverd.
? Je minimaliseert hinder voor omwonenden en gebruikers op het openbaar domein tijdens en na de werken.
? Je zorgt voor de coördinatie van synergiewerken met nutsmaatschappijen.
? Je zorgt voor een correcte afrekening van de werken en validatie van de as-built dossiers.
? Je zorgt voor een correcte weerspiegeling van onze activiteiten op het terrein in onze opvolg- en
netwerkdocumentatiesystemen.
? Je bent het centrale aanspreekpunt binnen de organisatie op vlak van activiteiten op het terrein.

Requirements:

Profiel:
? Je pakt de zaken gestructureerd aan en weet goed je prioriteiten te bepalen.
? Je hebt goede communicatieskills.
? Je hebt een analytische geest en pakt problemen efficiënt aan.
? Je bent resultaatgericht.
? Je werkt graag in team
? Je kan zelfstandig je werk organiseren.
? Je hebt een gezonde interesse in de telecomwereld.
? Je werkt vlot en graag met de PC (MS Office, specifieke tools…)
? Je hebt een gezonde dosis assertiviteit
? Je kan omgaan met stresserende situaties.
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