Vacature Werkvoorbereider
Beschik jij over een brede technische kennis en goede sociale vaardigheden? Amisel Metaal is op zoek naar een
werkvoorbereider met organisatietalent!
Als werkvoorbereider heb je een uitdagende job met veel afwisseling en verantwoordelijkheid.

Je staat in voor de voorbereiding, planning en het opstarten van de productie.
Je verricht (ondersteunend) taken in calculatie, inkoop en verkoop en zorgt dat het proces optimaal verloopt.
Je bepaalt mee de inkoop van producten en onderhandelen met leveranciers.
De planning van de werkzaamheden, het nodige materiaal en gereedschappen neem je voor je rekening.
Daarbovenop stem je af, draag je over en controleer je de voortgang van uitvoering. Als werkvoorbereider ben je de
centrale schakel tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij dezelfde order.
Je bent een onpartijdige bemiddelaar. Zo moet je elke dag de belangen van verschillende partijen en profielen met
elkaar verzoenen. Iedereen levert een eigen bijdrage aan de order maar soms lopen de zaken anders dan verwacht.
Dat kan al eens voor frustraties zorgen . Aan jou om de kerk in het midden te houden en te schipperen tussen de
verschillende partijen.

Je werkt georganiseerd en je verdeelt je aandacht nauwkeurig tussen je verschillende opdrachten.
Het is jouw taak om alle zaken up to date in kaart te brengen. Hiervoor moet je elke dag zowel je klanten als
leveranciers van dichtbij opvolgen. Je communiceert duidelijk over wat er precies moet gebeuren en wanneer. Zo
kan, op basis van jouw input, de planning aangepast worden om alles op tijd af te leveren.

Wie ben jij?
Je beschikt over een brede technische kennis. Technische basiskennis is een vereiste, maar leergierigheid en
nieuwsgierigheid zijn voor een werkvoorbereider minstens even belangrijk! Je moet de rol en de
verantwoordelijkheid van leider durven opnemen om alle betrokken partijen goed te coördineren.
Jij bent een leidersfiguur met sterke sociale vaardigheden.
Office & ERP pakketten hebben geen geheimen voor jou en vaktermen staan standaard in jouw woordenboek.
Jij kan je woorden wikken en wegen, filteren, sturen en de juiste informatie naar de juiste partij doorspelen.

Onze nieuwe collega vindt altijd een oplossing die werkt voor alle partijen.
Je komt terecht in een authentiek metaalbedrijf met een team van 15 collega’s. Door het bescheiden team creëren
we een leerrijke werkvloer, een hands-on mentaliteit wat de collegialiteit verhoogd. Een groot voordeel voor zowel
de productiviteit alsook voor de werksfeer.
Je werkt in dagdienst! Maandag tem donderdag van 7u30 – 17u00 en op vrijdag tot 15u00. Jaarlijks telt je
verlofteller op 27 verlofdagen + adv dagen die je naar keuze kan opnemen buiten het collectief verlof.
Een job die jezelf voortdurend blijft ontwikkelen.
Nieuwsgierig? We vertellen je graag meer tijdens een persoonlijk gesprek.

Klinkt dit allemaal bekend in de oren? Solliciteer!
Bel naar: 0495 – 49 41 21 en vraag naar Mark of mail naar: m.govers@amisel.nl

