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Voor onze opdrachtgever, een gerenommeerde machinefabriek in de regio Rotterdam zoeken wij een: 
 
 
FUNCTIE: Werkvoorbereider met ervaring in een productieomgeving (M/V) 
 
 
FUNCTIEOMSCHRIJVING: 

• Zorgdragen voor de voorbereiding en begeleiding van diverse projecten 
• Aanspreekpunt tussen inkoop, engineering en assemblage 
• Verantwoordelijk voor de kwaliteit en levertijd van de projecten 
• De benodigde documentatie en informatie aanleveren aan de leden van het projectteam 
• Zorgdragen dat de materialen en middelen op tijd worden geleverd zodat de assemblage aanvangt 

conform planning 
• Planningen opstellen t.b.v. productieorders  
• Het maken van een vloerplanning a.d.h.v. productieorderplanning 
• Het maken van standaard productieorders voor standaarddelen 
• Inplannen en voorbereiden van interne testen t.b.v. Engineering en R&D 
• Voorstellen doen om werkmethoden te optimaliseren 

 
EISEN: 

• MBO/HBO werk en denkniveau en een afgeronde opleiding techniek werktuigbouwkunde 
en/of elektrotechniek 

• Ervaring met verspanende en niet verspanende techniek gerelateerd aan de Machinebouw  
• Minimaal 4 jaar werkervaring in een technische productieomgeving 
• Ervaring met ERP, Excel en planningssoftware 
• Goede communicatieve eigenschappen 
• Je krijgt voldoende doorgroeimogelijkheden en een goed pakket primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden. Diverse interne en externe trainingen zodat dat de technische product- en 
systeemkennis op peil blijft. 

ARBEIDSOVEREENKOMST: 

• Vast  
• Fulltime  

 

WERKLOCATIE: 

 
Regio Rotterdam 



Wijnkamp Werving & Selectie B.V. 
Ondernemerscentrum “Canaalstaete” 

Kanaalweg 33 
2903 LR  – CAPELLE A/D IJSSEL 

Tel.: 010 – 413 8 444 
e-mail: info@wwns-wijnkamp.nl 

website : www.wwns-wijnkamp.nl 

 
Vergunning CBA/A 99.0238    Kamer van Koophandel Rotterdam 24296312 

Op al onze overeenkomsten en aanbiedingen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd onder nr. 296312 
BTW nr: NL 8101.57.615.B.01 

 
SOLLICITATIEWIJZE: 

Interesse in deze functie? 
 
Mail ons dan je CV in Word formaat naar solliciteren@wwns-wijnkamp.nl  
Tevens ontvangen wij graag een salarisindicatie.  
 
Na ontvangst zullen wij jouw cv en salariswens vergelijken met de vacature waar jouw 
interesse naar uit gaat.  
 
Ook zullen wij bekijken of wij nog eventuele andere vergelijkbare vacatures op dat moment  
in portefeuille hebben.  
 
Binnen één week na ontvangst van je gegevens, zullen wij je berichten over de status. 
 
 
 
 
 
 


