Vacature Werkvoorbereider
Vakgebied: Werktuigbouwkunde
Locatie: Oss
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 1-3 jaar
Nummer: 1525931

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Onze opdrachtgever is een machinebouwer die uitsluitend met de nieuwste en meest innovatieve machines werkt.
Draaien, freezen, buislasersnijden... alles gebeurd in eigen beheer. Van onderdelen tot gebruiksvriendelijke
mechanische machines voor elke industrie. Dit bedrijf is letterlijk van alle markten thuis.
Het is begonnen als een familiebedrijf, en dat is het nu nog steeds. De derde generatie staat aan het roer en er werken
nu ongeveer 25 betrokken collega's die elke dag het beste resultaat willen neerzetten. De sfeer is informeel en er
wordt veel tijd besteed aan gezelligheid op de werkvloer. Met elkaar lunchen, en een borrel op zijn tijd.
Functieomschrijving
Aangezien de machines waar onze opdrachtgever mee werkt steeds vernieuwd worden zijn ze nu op zoek naar een
werkvoorbereider die een team van 4 laser-operaters gaat aansturen en alle voorbereidende werkzaamheden van de
buislasermachine gaat uitvoeren. Je werkt met een eigen CAD/CAM systeem dat bij deze machine hoort en daarnaast
gebruik je de 3D tekeningen uit SolidWorks. Je programmeert de machine dusdanig dat de laser-operators aan de
slag kunnen en je geeft besteladviezen aan de afdeling inkoop. Mocht het voorkomen dat er onduidelijkheid bestaat
over een tekening neem je contact op met de opdrachtgever. Kortom, een dynamische én technische functie!
Functie-eisen
MBO opleiding zoals Werktuigbouwkunde of Allround Engineering
Bij voorkeur enkele jaren ervaring als machine-/laser-operator
Communicatief vaardig om met klanten en collega's te kunnen overleggen
Volledige beheersing van de NL taal in woord en geschift
Technisch goed onderlegt en niet bang om handjes uit de mouwen te steken
Fulltime beschikbaar
Aanbod
Een uitdagende en afwisselende functie als Werkvoorbereider
Een marktconform salaris tussen de €2.100 en €2.900 bruto per maand (op basis van ervaring)
24 vakantiedagen én 13 ATV dagen
Reiskostenvergoeding á €0,19 ct/km
Mogelijkheid tot het volgen van vakgerichte cursussen en trainingen
Een informeel en enthousiast team van collega's
Werken met de nieuwste en meest innovatieve machines
De goede sfeer en mogelijkheden van een familiebedrijf
Een fulltime functie bij onze opdrachtgever met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren
Een vaste contactpersoon bij Eminent die je begeleidt in het sollicitatietraject (en daarna)

Wil je meer weten over deze functie? Neem dan gerust contact met ons op.
Bij gebleken geschiktheid plannen we graag een kennismakingsgesprek met je in, dit kan ook na werktijd.

Frank Langenhof
Adviseur Industrie en Installatietechniek
f.langenhof@eminentgroep.nl
06 - 41 13 17 97
Nu Solliciteren
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