VACATURE

SOLLICITATIE
Als je voldoet aan
genoemd profiel en je
woont binnen een
straal van max. 40 km
van Werkendam, stuur
dan je motivatiebrief
met CV naar:
hrm@vekagroup.com.

WERKVOORBEREIDER 40 UUR (M/V)
Functieomschrijving
In samenwerking met de project manager zorg je voor het samenstellen
van productie (technische) tekeningen voor met name de in- en afbouw
van schepen. Deze bevatten alle details die als basis dienen voor het
uiteindelijke productiepakket. Je draagt zorg voor dat alle benodigde
materialen op tijd en volgens specificaties aangeleverd worden voor
productie. Gedurende de bouw van een schip draag je zorg voor dat de
materialen op het juiste moment op de juiste plek aanwezig zijn.
Je bent verantwoordelijk voor het vervaardigen van materiaallijsten,
tekeningen en je vraagt offertes aan. Tevens bewaak je de voortgang van
de planning hiervan. Hierdoor werk je nauw samen met de afdeling
inkoop en de manager van de productie, je bent een belangrijke schakel
hierin. Kortom een centraal aanspreekpunt voor de materiaalstroom
tijdens de afbouw van de schepen.
Werkzaamheden
• Uitwerken van technische tekeningen en het maken van schema’s
• Samenstellen van materiaallijsten en bestellijsten
• Aanvragen van offertes
• Onderhouden van contacten met toeleveranciers
• Het bewaken van de voortgang van offertetrajecten
Profiel kandidaat | Functie-eisen
• MBO werk en denkniveau en een relevante opleiding op het gebied
van werktuigbouwkunde
• Recente werkervaring in een soortgelijke functie en branche is een
vereiste
• Basis kennis van AutoCad (2D)
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en
geschrift
• Basis kennis van Microsoft Office
• Gestructureerd en nauwkeurig
Arbeidsvoorwaarden
• Een marktconform salaris afhankelijk van opleiding en ervaring
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden op basis van de
CAO Metalektro
• 40 vakantiedagen
• Reiskostenvergoeding woon-, werkverkeer
• Contract voor 7 maanden met optie tot verlenging na het verstrijken
van deze periode

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

