Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Binnen onze organisatie is de functie van werkvoorbereider beschikbaar. Wij zijn een
interieurbouwbedrijf die een grote diversiteit aan opdrachtgevers bedient en projecten uitvoert
in de publieke sector; medische sector; particuliere sector en zakelijke sector. Met onze vaste
kern van flexibel inzetbare medewerkers zijn we in staat middelgrote tot grote projecten in korte
tijd op te leveren. In deze functie bereid je projecten voor om in productie genomen te worden.
Tot je taken behoren onder andere:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Maken van werktekeningen
Maken van plaatoptimalisaties
Maken van Materiaalstaten en bestellijsten
Samenstellen van productiedossier
Aanvragen van offertes en het bestellen van benodigde materialen
Ondersteunen van projectleiders en productiemedewerkers

Wij gaan graag lange termijnrelaties met onze medewerkers aan en zijn bereid te investeren in
onze medewerkers maar ambieer je deze functie zal je wel aan een aantal eisen moeten
voldoen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in de gevraagde functie bij maximaal 2
verschillende bedrijven. Aantoonbaar door opgave van controleerbare referenties.
Je hebt minimaal een afgeronde bouw gerelateerde MBO opleiding, bij voorkeur richting
hout/meubel of interieur of enige jaren ervaring in een soortgelijke functie
Je bent vaardig met een 3d tekenpakket, bij voorkeur Pytha.
Je bent volledig thuis in MS-word, MS-Excel en MS-Outlook.
Je kunt je verstaanbaar maken in de Duitse en Engelse taal
Je hebt kennis van de te gebruiken materialen en hebt kennis van productiemethoden
Je bent zelfstandig, inventief
Je bent bekend in de branche vooral toeleveranciers, leveranciers
Je bent in bezit van rijbewijs B

Je persoonlijke kwaliteiten kenmerken zich door:
▪

Je ziet oplossingen in plaats van problemen, pragmatisch, hoge handelingssnelheid,
Klantgericht.

Wat kunnen we jou bieden:
▪
▪
▪
▪
▪

Een afwisselende full-time functie
Een passend salaris
Arbeidsvoorwaarden volgens de cao meubelindustrie en meubileringsbedrijven
Een goede werkplek in Rotterdam
Een prettige werksfeer

Daarnaast eisen wij een VOG-algemeen verklaring.

Ben je geïnteresseerd in deze functie en denk je dat jij uit het juiste hout gesneden bent stuur
dan snel je CV met beknopte motivatie naar:
Monster Meubel b.v.
Strickledeweg 82
3044 EK Rotterdam
t.a.v. mevrouw B.C. van Rijsewijk
Bij voorkeur per mail
biancavanrijsewijk@monstermeubel.nl

