
Vacature fulltime 
werkvoorbereider

Wordt jij enthousiast van het organiseren van een goedlopend productieproces? Hou je van
klantcontact, ben je ambitieus, creatief, betrokken, kritisch en denk jij in oplossingen? Dan zijn
wij opzoek naar jou! Solliciteer direct bij Metaalplus en kom kennismaken in het pittoreske
Oosterzee. 

WIE ZIJN WIJ:
Metaalplus is een toeleverpartner voor de engineering en productie van metalen producten en
complete machines. De activiteiten binnen Metaalplus richten zich op het ontzorgen van de
klant. Er wordt een unieke mix van technieken toegepast met betrekking tot het voorbewerken,
(robot)lassen, poedercoaten en assembleren.
Door een slim en slagvaardig werkvoorbereidingsproces kunnen we snel inspelen op de
behoefte van de klant. 
Metaalplus beschikt over een professionele engineeringsafdeling die klant specifiek (nieuwe)
producten kan optimaliseren en las- en montagetekeningen aan kan passen naar bruikbare
tekeningen voor deze afdelingen.
Onze bedrijfscultuur is no-nonsense. Dit betekent dat wij status en hiërarchie niet belangrijk
vinden. Wél vinden we het belangrijk dat alle medewerkers meedenken en medeverantwoording
dragen.  

WAT BETEKENT DEZE FUNCTIE:
De werkvoorbereider draagt zorg voor een hoge kwaliteit van het offerte-, bestellings-,
productie- en leveringsproces. Je bent het aanspreekpunt voor de klant, van aanvraag tot
levering. Je bent projecteigenaar en verantwoordelijk voor de planning en voortgang van je
project. Hiervoor heb je veel contact met klanten, toeleveranciers en je collega’s van
bedrijfsbureau, productie en logistiek. Door je technische kennis en ervaring ben je in staat de
klantvraag om te zetten in een maakbare oplossing. Je volgt de ontwikkelingen bij klanten, in
de markt en metaalsector op de voet en draagt van daaruit bij aan de verdere groei en
ontwikkeling van het bedrijf.



Klantaanvragen vertalen in een calculatie en hiervan offertes maken
Projectmanagement
Opdracht vertalen naar productietekeningen (i.s.m. de tekenaars/constructeurs)
Werkvoorbereiding
Gerelateerde administratieve werkzaamheden (w.o. ERP) incl. evaluatie van voor- en
nacalculatie
Creëren en beheren van technische documentatie
Vanuit je deskundigheid ondersteunen bij product- en procesverbetering

MBO WTB of TBK met minimaal 3 jaar werkervaring in een rol als werkvoorbereider 
Goede communicatieve eigenschappen
Commerciële instelling
Ervaring met ERP systemen
Ervaring om met meerdere projecten tegelijk bezig te zijn
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Ervaring met Solid Works, incl. PDM, is een pré

Een marktconform salaris gebaseerd op de cao Klein Metaal
24 vakantie- en 13 ADV dagen
Werken in een gezellig team
Een stabiel en langdurig dienstverband
Een jaarlijkse goed verzorgde BBQ inclusief de beste spareribs! 

WAT WORDEN JOUW TAKEN

Wegens groei en ambitie, zijn wij op zoek naar een ervaren werkvoorbereider die projectmatig
werkt aan het groeiend aantal klantopdrachten.

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU:

WAT BIEDEN WIJ JOU:
Uiteraard bieden wij jou uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden gebaseerd op
de CAO Klein Metaal.
Ook zijn wij altijd enthousiast voor initiatieven om je verder te ontwikkelen. Denk aan
opleidingen en/of persoonlijke ontwikkelingen. 

Daarnaast bieden wij jou ook:

Op onze website www.metaalplus.nl  laten we je graag kennismaken met onze activiteiten.

ENTHOUSIAST? DIT IS DE VOLGENDE STAP:
Enthousiast geworden van deze functie? Neem dan contact op met Eric Micklinghoff. 
EMAIL: e.micklinghoff@metaalplus.nl
TEL: 0514-541598

http://www.metaalplus.nl/

