Fulltime werkvoorbereider gezocht!
Voor klein groeiend metaalbewerkingsbedrijf HMT!
Huurdeman Metaaltechniek is een metaalverwerkend bedrijf dat klant specifieke producten met passie
ontwerpt, produceert en installeert, opgericht in Mei 2018.
Wij zijn gespecialiseerd in las- en constructiewerk met RVS, staal en aluminium. Zowel prototypes als
seriematig werk is mogelijk. Alles kan naar wens in kleur gecoat en geplaatst worden. Voor onder andere
de bouw, de industrie als (interieur) design.
Wij helpen men graag bij het ontwerpen van specifieke producten en het uitwerken van ideeën en
betrekken klanten nauw bij het ontwerp- en productieproces. Korte levertijden zijn in overleg vaak geen
probleem en montage van projecten kunnen op locatie worden uitgevoerd.
De titel werkvoorbereider zegt het natuurlijk al: Jij zorgt ervoor dat jouw collega’s hun werk goed kunnen
uitvoeren. Daarmee vergroot je het efficiënt werken van jouw collega’s en indirect ook zeker de kwaliteit
van het geleverde product!
Niettemin vind ik dat de titel ‘werkvoorbereider’ niet helemaal de lading dekt: Je doet niet enkel het
voorwerk voor jouw team, maar bent meer een soort van coördinator.
Wat zijn de functie-eisen/ taken:
Jij zorgt ervoor dat de planning van personeel en inkoop/ uitbesteding van materialen soepel verloopt, dat
zowel interne als externe betrokkenen goed op de hoogte zijn van het project en de verdere
ontwikkelingen hiervan.
Je bent goed in het uitdetailleren van werktekeningen,
je hebt ervaring met het werken in 3d CAD,
je bent goed in het maken van schetsen voor nieuwe projecten,
je weet hoe te calculeren/offertes te maken en te factureren in een ERP pakket.
Daarnaast bevind jij je zeker ook op de werkvloer voor het enthousiasmeren van je collega’s.
Je bent communicatief sterk,
je kunt je mondeling en schriftelijk goed uiten in de Nederlandse taal,
je maakt gemakkelijk en professioneel contact
en je bent stressbestendig.
Kortom je kunt overzicht behouden in de meest voorkomende werkprocessen en bent een goede
drijfveer voor het team.
Daarnaast heb je een relevante MBO 4 of HBO opleiding afgerond.
En het liefst minimaal 2 jaar werkervaring in een rol als werkvoorbereider.
Een rijbewijs B is een Pré. Dit omdat het bezoeken van verschillende projecten of werken op locatie een
onderdeel is van je functie!
Enthousiast geworden?
Neem contact op via mail: info@hmt-amersfoort.nl
Of bel 06-22498679.

