
Vacature   
 

 

 

Vacaturegegevens 

Werkgever Firefly - Ledverlichting 

Vacaturetitel Werkvoorbereider 

Begeleiding Wekelijks bezoek op locatie door coördinator GEJA 

Aantal arbeidsplaatsen 1 

Adres en postcode Leemolen 68, 2678 MH  De Lier  

Doelgroep vacature Alle werkzoekenden  

Omschrijving van de organisatie en de activiteiten 

Firefly is een jonge, snelgroeiende organisatie met als doel; de wereld verduurzamen. Dit doen ze door ledverlichting 
op zoveel mogelijk plekken te laten schijnen. Firefly heeft alles in eigen beheer; een vast team, eigen producten en alle 
installatiematerialen. Inmiddels schijnt het licht van Firefly op meer dan 1000 locaties door heel het land. 
 

Organisatiesector Techniek en Productie Begeleiding Direct leidinggevende 

Omvang organisatie 10-50 medewerkers Aansturing Leidinggevende 

Omvang afdeling 2-5 medewerkers Organisatiewebsite Firefly.online 

Werkomgeving Geen vaste werkomgeving 

Functieomschrijving 

Firefly installeert ledverlichting op de meest uiteenlopende locaties. Als werkvoorbereider draag jij er zorg voor dat 
alles op tijd geregeld is en de projecten goed van start kunnen. Je overlegt en werkt nauw samen met je collega werk-
voorbereiders. Gezamenlijk zorgen jullie ervoor dat alle werkzaamheden die nodig zijn om een project van start te 
kunnen laten gaan, gerealiseerd worden. Je kunt goed werken in teamverband maar ook zelfstandig aan de slag gaan 
is voor jou geen enkel probleem. Plannen, controleren en documenteren zijn een belangrijk onderdeel van je werk. 
 

Criteria Minimaal twee jaar ervaring als werkvoorbereider of een soortgelijke functie 

Werk- en denkniveau Mbo niveau 4  of hoger en een technische opleiding afgerond  
 
 

 
 

Competenties Anderen raadplegen en 

betrekken 

Aanpassen aan veranderde 

omstandigheden 

Aansluiten bij behoeften 

en verwachtingen 

Instructie opvolgen Discipline tonen Activiteiten plannen 
 

 

 

 

Functie affiniteiten Binnen Computer Zorgvuldig 

Sociaal/helpend Met collega's werken   
 
 

 
 

Overige competenties Je bent nauwkeurig, analytisch, kunt goed plannen en denkt vooruit 

Overige functie affiniteiten Je beschikt over goede kennis van MS Office 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 40 uur 

Type overeenkomst Contract voor bepaalde tijd 

Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo     van: 07:00 tot: 16:00 

Proefplaatsing Ja 1 maand 

Vervoer 

Rijbewijs / eigen vervoer Wens B (B, BE of B+) 

   

Reiskostenvergoeding  €0,19 per km. 

Bereikbaarheid OV  Met de bus. 

Bijzonderheden (extra beschrijving) 

Meer informatie of solliciteren? Mail naar info@gejagroep.nl of vul het formulier op onze website in. Voor vragen kun je 

ook telefonisch contact opnemen via 0348-820 397.  

 


