Vacature
Werkvoorbereider /
technisch inkoper
Wie zĳn wĳ?
Warnier Precisiemetaal is een moderne toeleverancier van metaal en kunststof onderdelen. We leveren
voornamelĳk enkelstuks en kleine series aan een zeer diverse klantenkring. We onderscheiden ons door
snel en efficiënt te werken met moderne middelen. Ons team bestaat uit ongeveer 20 enthousiaste
medewerkers.
Wĳ zoeken een werkvoorbereider / technisch inkoper (MBO4) met kennis van verspaning, die zin
heeft in een afwisselende baan met veel verantwoordelĳkheid waarin je jouw mening mag laten
horen.

Jouw taken & plek in de organisatie
Jouw werk heeft een sterke invloed op het functioneren en de resultaten van het gehele bedrĳf. De juiste
keuzes maken en goede prioriteiten stellen is daarom erg belangrĳk.
Als werkvoorbereider bepaal jĳ zelfstandig wat op welke machine gemaakt kan worden. Omdat je ook de
inkoop regelt ben je er voor verantwoordelĳk dat de benodigde materialen voorhanden zĳn. Je hebt zelf
contact met leveranciers en de vrĳheid om te onderhandelen.
Je werkt met 3 collega’s die samen de calculatie, verkoop, planning en productie regelen, waarbĳ jouw
focus werkvoorbereiding en inkoop is. Omdat we een compacte organisatie zĳn, zetten we jouw
kwaliteiten graag zo breed mogelĳk in, zo mag je ook meedenken over beleid, verbetermogelĳkheden en
kwaliteit.
We vinden het belangrĳk dat jĳ je werk met plezier uitvoert, daarom kĳken we met jou naar je kwaliteiten
en wensen om een takenpakket samen te stellen wat goed bĳ jou past.

Wie ben jĳ?
Jĳ bent een proactief iemand die zowel zelfstandig als in een team kan werken. Je behoudt overzicht als
er geschakeld moet worden. Je hebt een technische achtergrond en voldoende kennis van de processen
in een machinefabriek. Bovendien lĳkt het je leuk om mee te denken over beleid op diverse gebieden in
onze organisatie.

Geinteresseerd?
We vinden een goede balans tussen werk en privé belangrĳk, daarom is bĳvoorbeeld een 4-daagse
werkweek mogelĳk. Ook kun je bĳ ons verzekerd zĳn van moderne arbeidsvoorwaarden.
Ben je geïnteresseerd in deze functie of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Hilbrand Pierik.
Je kunt je sollicitatie met CV mailen naar admin@warniermetaal.nl of bellen naar 0515-53 25 25.

