
MBO/HBO werktuigbouwkunde of een vergelijkbare technische studie met aantoonbare werkervaring in
een soortgelijke functie. 
Leidinggevende en coördinerende capaciteiten
Ervaring met ERP systemen, kennis van Isah is een pré
Ervaring met productieplanning in een 'engineered to order' omgeving
Een “hands on” mentaliteit

Leidinggeven aan de monteurs in de werkplaats 
Bepalen van bewerkingen, bewerkingstijden en volgordes 
Identificeren van productierisico's en knelpunten
Plannen van medewerkers en bepalen en bewaken van de benodigde productiecapaciteit binnen de
productieplanning
Bewaken kwaliteit (controleren werkzaamheden) en voortgang in de productie
Communicatie van de planning met het hoofd uitvoering en waar nodig met de projectleiders
Opstellen van kostprijzen voor voorraadartikelen en budgetbewaking van voorraadorders
Opstellen van interne calculaties
Status van de verhuurvloot bewaken en ervoor zorgdragen dat deze altijd in goede en direct inzetbare
conditie is
Voorbereiden en verzorgen van toolboxmeetings
Uitvoeren van werkplekinspecties in de werkplaats en vastleggen en opvolgen van de resultaten daarvan

Een marktconform salaris
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Toepassing van de CAO Metaal & Techniek 
Mogelijkheden om je verder te ontwikkelen

Bosman Watermanagement is al meer dan negentig jaar nationaal en internationaal actief op het gebied van
waterbeheersing en afvalwaterzuivering. Vanuit Piershil werken we aan de meest uitlopende projecten. We
leveren hoogwaardige en unieke technische oplossingen voor de meest uiteenlopende vraagstukken. 

Om ons hierbij te helpen zoeken wij een enthousiaste

Werkvoorbereider binnendienst - 38 uur
Als werkvoorbereider binnendienst ben je verantwoordelijk voor de realisatie van orders in onze werkplaats.
Hiervoor werk je nauw samen met je collega’s uit de werkplaats, de verkopers, projectleiders en onze
leveranciers. Door op de hoogte te zijn van wat er in de productie speelt kun jij de productievoortgang bewaken
en weet je alle belanghebbenden te informeren over de status van de diverse orders. Daarnaast spar je met
verkopers over calculaties, haalbaarheid hiervan en denk je mee over technische oplossingen.

Wij zoeken iemand met:

Werkzaamheden:

     
Wat bieden wij:

Voor meer informatie over deze functie kan contact worden opgenomen met Jochem Brandt (0186 - 60 60 60)

Sollicitaties kunnen tot 15 oktober via mail gestuurd worden naar Remco van der Wegen:
rvanderwegen@bosmanwater.nl

WERKVOORBEREIDER
BINNENDIENST


