Vacature Werkvoorbereider
Vakgebied: Werktuigbouwkunde
Locatie: Gemert
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 0 (Starter)
Nummer: 1559599

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Een nieuwe job als werkvoorbereider? Waar kan dat beter als bij deze opdrachtgever?
Onze opdrachtgever is een totaalleverancier op het gebied van RVS; van spare-parts en specials ten behoeve van
leidingwerk tot totaal machinebouw in de bijvoorbeeld foodindustrie. Plaatbewerken, lassen, snijden, assembleren,
alles gebeurd in eigen beheer.
Er werken momenteel 25 medewerkers waarvan 6 op kantoor en de overige collega's vind je in de werkplaats. De
sfeer is dan ook erg informeel en iedereen werkt graag met elkaar samen. Door de groei die ze doormaken zijn ze
zelfs aan het uitbreiden, vandaar deze vacature!
Door de grote diversiteit in producten is onze opdrachtgever groeiende. Ze willen zich verder professionaliseren en
hebben daarom op het bedrijfsbureau ruimte voor een extra werkvoorbereider. Onder de vleugels van de huidige
collega's kun jij jezelf verder ontplooien tot een volledig zelfstandige werkvoorbereider.
Functieomschrijving
Als werkvoobereider bij deze organisatie heb je, na een gedegen inwerkperiode, een vrije en zelfstandige rol op het
bedrijfsbureau. Je kunt hier écht de eerste stappen van je carriere zetten,
Wat ga je dan precies doen?
Je verwerkt de binnenkomende orders, indien er een special wordt besteld maak je hier een calculatie voor. Eerst
samen met je collega's maar later ga je dit zeker zelfstandig doen.
Nadat de order in het ERP systeem staat, zorg je er voor dat de werkplaats aan de slag kan met deze order. Je zorgt
dat al het werk aan de werkplaatschef wordt overgedragen en in de periode dat de order daar is, bewaak je samen de
voortgang. Bij het uitzetten van een special is het van belang dat je de voorraad controleert. Waar nodig zul je samen
met de werkplaatschef de bestellingen doen.
Als de order gereed is plan je het transport in zodat de order op de afgesproken tijd bij de klant arriveert. De meeste
klanten bevinden zich in Nederland, Belgie, Duitsland, Engeland en Scandinavie.
Functie-eisen
Een afgeronde MBO 4 opleiding zoals bijvoorbeeld Middenkader Engineering
Affiniteit met techniek (en metaal)
Communicatief vaardig ivm contact met klanten en collega's
Volledige beheersing van de NL taal in woord en geschrift
Kennis van de Engelse en Duitse taal is een pré
Kennis van AutoCAD 2D
Aanbod
START salaris tussen de €2200 en €2900 bruto per maand
24 vakantiedagen en 13 ATV dagen
Werktijden van 07.30 uur tot 16.30 uur
Overwerktoeslagen conform CAO Metaal & Techniek
Reiskostenvergoeding á €0,19 ct/km (vanaf 10km enkele reis)
Mogelijkheid tot het volgen van vakgerichte cursussen en trainingen
Functie waarin je jezelf doorlopend kunt ontwikkelen en doorgroeien naar bijvoorbeeld Projectleider
Informeel team

Werken in een groeinde organisatie waardoor er veel toekomstmogelijkheden zijn

Mitchell Sarucco
Adviseur Industrie en Installatietechniek
m.sarucco@eminentgroep.nl
06 - 41 60 45 56
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