
Wij maken maatwerk | Maak jij het als onze nieuwe werkmaat?

Vacature

Wij groeien en daardoor hebben wij ruimte voor een fulltime werkvoorbereider, die naast het voorbereiden van maatwerkprojecten 
ook graag de handen uit de mouwen steekt in de werkplaats of op locatie.

De functie
Als werkvoorbereider ben je de belangrijkste schakel tussen ontwerp en productie. Je pluist de ontwerpen en bijbehorende offertes uit en zorgt er 
met behulp van technische tekensoftware voor dat de juiste werkinstructies, zaagplannen en materialen op tijd klaarliggen voor de makers. Ook 
bestel en check je de apparatuur en alle overige benodigdheden, zodat het productie- en montagetraject straks rimpelloos verloopt. De 
werkvoorbereiding doe je samen met de ontwerpers, makers, leveranciers en de opdrachtgever.
Naast de werkvoorbereiding sta je ook regelmatig in de werkplaats of bij de klant thuis om te helpen bij het vervolg van het project. Zo zie je 
trouwens ook meteen zelf het effect van je werkvoorbereiding. Je signaleert ter plekke waar de processen nog verder geoptimaliseerd kunnen 
worden en lost voorkomende problemen op.

Jouw profiel
Je ziet het als een uitdaging om steeds meer projecten zelfstandig voor te bereiden van A tot Z. Je werkt graag samen, maar bent daarnaast ook in 
staat om zelfstandig dingen gedaan te krijgen. Je werkt netjes, zorgvuldig en gestructureerd. Knelpunten of problemen zijn er om te worden 
opgelost. Je hebt ervaring met Microsoft Excel. Initiatief, humor en enthousiasme zijn in ons team belangrijke persoonlijke kenmerken.

Functie eisen
- Afgeronde relevante MBO-opleiding, bijvoorbeeld meubelmaker of vergelijkbaar.
- Ongeveer 3 jaar relevante werkervaring in de keuken- of interieurbouw of vergelijkbaar.
- Affiniteit met techniek.
- Je bent minimaal 30 uur per week beschikbaar en in bezit van rijbewijs B.

Wij bieden
Unieke maatwerkkeukens maken voor onze opdrachtgevers, dat is wat we het liefste doen. Onze werkplaats in Zwolle is voorzien van de meest 
geavanceerde apparatuur en beschikt over een eigen ontwerpstudio, bomvol inspiratie. We werken [veelal voor het hogere segment] met de 
mooiste materialen en de nieuwste innovaties. Vakmanschap, klasse en professionaliteit hebben we daarom hoog in het vaandel staan. Zo worden 
we elke dag beter. Ook jij. 
We bieden jou een super afwisselende job in een klein en gedreven team van ontwerpers, makers en monteurs. Je hoeft het dus niet allemaal 
alleen te doen, we helpen je waar nodig. De lijntjes zijn kort en daardoor is er veel ruimte voor jouw ontwikkeling en eigen inbreng. 
Uiteraard bieden we een bijpassend salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO meubelindustrie.
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Meer informatie of solliciteren?
Bel Gerrit op 06 577 44 309 of kijk op www.vaneigenhand.nl.
Je CV plus motivatie stuur je naar gerrit@vaneigenhand.nl. 

Géén standaard, dat is onze standaard.

werkvoorbereider


