Werkvoorbereider/Projectmanager
Calculator/Werkvoorbereider/Planner
Binnen onze organisatie is bovenstaande functie 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 geef je direct leiding aan 2-3 werkvoorbereiders en begeleid je, samen met de
productieleider, 10 tot 20 productiemedewerkers en je bent verantwoordelijk voor de efficiënte
inzet van mens en machine binnen ons bedrijf maar zeker ook voor extern inzetbare middelen.
Daarbij heb je tijdens het gehele orderproces contact met opdrachtgevers en leveranciers.
Kernwoorden bij deze functie zijn:
✓
✓
✓
✓

Organiseren
Controleren
Faciliteren
Motiveren

Tot je taken behoren onder andere:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Aansturen van de werkvoorbereiding (maar je neemt ook zelf actief deel aan het
werkvoorbereidingsproces)
Begeleiden van de productie (samen met productieleider)
Orders klaar maken voor productie en in productie brengen
Controle op benodigde materialen (inkoop en voorraad)
Budgetbeheer van lopende projecten
Contacten onderhouden met de opdrachtgever en leveranciers met betrekking tot de
werkvoorbereiding en het productieproces
Calculeren van aanvragen door middel van inschatten van uren en bepalen van de
kostprijs van de materialen en uitwerken in een aanbieding naar de klant.
Werk- en planningsoverleg houden met de werkvoorbereiders en productiemedewerkers
Verzorgen van diverse rapportages aan directie (voor- en nacalculatie)

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 5 jaar werkervaring in de gevraagde functie bij maximaal 3
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 beschikt over een uitstekende logistieke kennis en beheerst overall- en detailplanning
Je hebt kennis van de te gebruiken materialen en hebt kennis van productiemethoden
Je bent zelfstandig, inventief
Je bent bekend met rapportage methoden

▪
▪
▪

Je kunt knelpunten vroegtijdig signaleren en oplossingen initiëren
Je bent bekend in de branche vooral toeleveranciers, leveranciers en collega-bedrijven.
Je bent in bezit van rijbewijs B

Je persoonlijke kwaliteiten kenmerken zich door:
▪

Eerlijk, rechtvaardig, sociaal, pragmatisch, hoge handelingssnelheid, klantgericht, oog
voor kwaliteit en een efficiënte werkhouding

Wat kunnen we jou bieden:
▪
▪
▪
▪
▪

Een afwisselende fulltime 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

