Sanders Machinebouw bedenkt en bouwt unieke machines. Variërend van stand alone equipment tot complete systeemintegratie
(al dan niet voorzien van robotica), maar altijd exact volgens de wensen en eisen van de klant. Van MKB tot multinationals:
onze opdrachtgevers vertrouwen op onze vakkennis, innovatiekracht en ervaring die wij in ruim vijftig jaar hebben opgebouwd.
Toch kijken wij altijd vooruit, naar de slimste technologieën, de duurzaamste materialen en effectiefste oplossingen.
Ons team van ontwikkelaars, constructeurs en vakmensen werkt als een goed geoliede machine.
Zonder uitzondering gedreven mensen, met verstand van zaken en hart voor het vak. Wil jij ook deel uitmaken van dit mooie team?
Wij zijn op zoek naar een:

Werkvoorbereider
In de rol van werkvoorbereider bij Sanders heb je veel verschillende uitdagingen. Je bent verantwoordelijk voor het maken van de werkvoorbereiding, calculaties, uitbestedingen en inkoop. De werkzaamheden zijn zeer afwisselend, zo heb je dus veel contact met toeleveranciers, engineering en de werkplaats.

Hoe ziet je dag eruit?
• Het maken van de juiste werkvoorbereidingen.
• Het inkopen van de benodigde koopdelen voor een project en het monitoren hiervan.
• De verkoop ondersteunen met het maken van calculaties en offertes.

Wat vragen we?
• Een afgeronde MBO opleiding en/of MBO werk- en denkniveau, richting werktuigbouwkunde of mechatronica;
• Je bent communicatief vaardig en hebt een passie voor techniek;
• Je hebt ervaring met een ERP systeem (Sanders gebruikt MKG)
• Je hebt al enige tijd ervaring als werkvoorbereider.
• Affiniteit met een 3D tekenpakket

Wat bieden wij je?
• Een passend marktconform salaris;
• Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de cao metaal en techniek;
• Uitzicht op een vast dienstverband;
• Veel zelfstandigheid met eigen verantwoordelijkheid in de uitvoer van de functie.
• Een familiebedrijf met een fijn team.

Na dit gelezen te hebben, wil je zeker deel uitmaken van ons team!
Stuur je reactie met uitgebreide C.V. naar:
Sanders Machinebouw B.V.
T.a.v. Dhr. Stefan van den Nieuwenhof
Heidonk 5, 5298 VM Liempde. Telefoon: 0411-631475
E-mail: directie@sandersmachinebouw.nl, www: www.sandersmachinebouw.nl

Dat werkt écht anders!
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