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Project Executive
An Advando Angel
Wij voorzien turnarounds en projecten van goed getrainde en slagvaardige
Project Executives, de ‘Angels’, die de verbindende schakel vormen tussen
de TA Manager en het team. Daar waar onze wereld continu in beweging is
en de technologie steeds verder wordt ontwikkeld lijkt de tijd op
organisatorisch vlak soms nog stil te staan. Blijf niet hangen in de tijd en ga
met ons mee vooruit! Door onze jarenlange praktijkervaring op het gebied
van complexe turnarounds en projecten hebben wij de meest voorkomende
knelpunten binnen TA organisaties in kaart kunnen brengen waardoor deze
nieuwe essentiële functie is ontstaan. De Project Executive functioneert
niet alleen als talentvolle projectsecretaresse maar vervult ook ten dele de
rol van TA Coördinator waardoor een brug wordt geslagen in de
communicatie tussen de mensen op de werkvloer en het TA Management.
Omdat wij geloven in het optimaal benutten van talenten maakt Advando
gebruik van de ODC, een gevalideerd wetenschappelijk meetinstrument
waardoor persoonlijke (bewuste en onbewuste) drijfveren in kaart worden
gebracht. Zo kunnen we ervoor zorgen dat onze kandidaten hun werkgeluk
vinden in een passend functieprofiel en daarin ook in de praktijk, door ons
worden gecoacht, wat voor uw organisatie alleen maar voordelen oplevert.

„In al mijn werkzame jaren in TA’s en Projecten liep ik
tegen dezelfde structurele problemen aan. De
gedateerde functie van projectsecretaresse kan
absoluut naar een hoger plan worden getrokken
waardoor op grote schaal tijd en (veel) geld bespaard
kan worden!’’
- Nathalie Brakkee-Vorst

Wij leveren
✓ Een centraal inleverpunt voor meer/minderwerk, deze ‘roze bonnen’ worden met
nummering geregistreerd en naar de juiste persoon verwezen
Voorkomt discussies achteraf, draagt bij aan het tijdig inleveren hiervan, overziet de
kosten per discipline en het totaal uitgegeven bedrag, er bevinden zich geen losse roze
bonnen meer op bureaus en in lades en het proces rondom het meer/minderwerk
wordt gewaarborgd
✓ Optimalisatie van routing rondom werkpakketten
Er is één focalpoint en registratiepunt voor de inname van werkpakketten. Pakketten
worden binnen gemeld, globaal gecheckt, geregistreerd, de transmittal wordt gefiled en
daarna gaat het werkpakket naar de juiste persoon die zorgt voor de distributie.
Hiermee wordt duidelijk of en wanneer de pakketten op tijd zijn aangeleverd, of de
informatie op de transmittal en het voorblad klopt en is inzichtelijk waar het pakket zich
bevindt door procesmatige registratie
✓ Timekeeping van belangrijke vergaderingen
Het uitlopen van vergaderingen kost tijd en geld
✓ Adresseren en opvolgen van gestelde acties
Zorgdragen voor duidelijkheid en het najagen van acties uit belangrijke meetings
✓ Heldere communicatie binnen de organisatie
Miscommunicatie of het gebrek aan communicatie is voor veel teams de grootste bron
van frustratie. Wij helpen met het opstellen van onder meer de weekly high/low’s,
aktielijsten, nieuwsbrieven en kunnen ook narrowcasting oplossingen implementeren
(tv-schermen met hierop progress, HSE berichten, foto’s etc.)
✓ Geen ruis op de lijn doordat randzaken op voorhand worden besproken en worden
ondergebracht
Dat geeft rust en iedereen kan zich focussen op zijn/haar core business

Wij voorzien organisaties van representatieve, intelligente en verbindende
kandidaten die functioneren als spin in het web, waarbij zij te allen tijde de focus
houden op de Zero Delay belofte

Wij bieden
Een afvinklijst/menukaart zodat van tevoren kan worden bekeken welke werkzaamheden
kunnen worden uitgevoerd door de Project Executive. Zo is er een duidelijke werkomschrijving
en bestaat er geen onduidelijkheid over het takenpakket.
De mogelijkheid om deze functie aan te vullen met een ervaren Document Controller zodat er
op het gebied van TA administratie en documentatie een waar kennishuis ontstaat waartoe het
team zich kan wenden.
Bij Advando denken we met u mee en werken we met elkaar sámen.
Dit is een schets van hetgeen een goed getrainde Project Executive voor uw onderneming kan
betekenen, maar uiteraard bieden we ook de mogelijkheden om additionele taken toe te wijzen
op basis van de behoeften binnen uw organisatie

Contact
Graag komen wij met u in contact om de mogelijkheden te bespreken of uw vragen te
beantwoorden. Wij kijken uit naar onze toekomstige samenwerking!
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