Wil jij werken in een gezellig bedrijf met veel perspectief?
WBM Staalservice centrum in Stramproy zoekt een

Werkvoorbereider
Wat ga je doen?
Jij zorgt ervoor dat klantorders voor snijden en zetten van plaatmateriaal worden vertaald naar
productieorders, om zo een optimale productie te garanderen. Naast lopende bestellingen, lever
je ook je bijdrage aan meer complexe projecten. In een projectteam houd je je met name bezig
met de technische voorbereiding. Ook het leiden van kleine projecten kan onder jouw
werkzaamheden vallen. Of je ondersteunt de collega’s van calculatie bij het maken van offertes.
Tot slot vul je de inkoopcollega’s aan waar nodig. In no time weet jij dus zo’n beetje alles over
het reilen en zeilen bij WBM, want dagelijks werk je samen met diverse disciplines.
Je zult je in eerste instantie vooral bezighouden met de technische voorbereiding. Je zorgt voor het
maken van productieopdrachten voor bijvoorbeeld onze snijmachines – zoals voor onze nieuwe
fiberlaser – en kantbanken. Hierdoor ben je volledig op de hoogte van zowel de
bewerkingsmogelijkheden van WBM, als ook die van onze onderaannemers. Tot slot zien/helpen wij
jou graag ontwikkelen, zodat wij jou in de toekomst terecht een specialist kunnen noemen.
Wie ben jij?
* Je hebt minimaal een MBO4 of HBO werk- of denkniveau
* Je bent een teamspeler met goede sociale en communicatieve vaardigheden
* Je hebt kennis van techniek en logistiek, als je hiermee ook ervaring hebt, is dat een pré
* Je beschikt over kennis van softwarepakketten zoals Solidworks en CAD/CAM systemen, kennis van
ERP en Isah is een pré
* Je bent flexibel en hebt geen 9-5 mentaliteit
* Je neemt een gezonde dosis humor en gezelligheid mee!
WBM Staalservice centrum biedt jou:

Uitdagende werkomgeving
Informele werksfeer
Actieve personeelsvereniging: o.a.

Fulltime functie (38 uur/5 dagen)
Diverse doorgroeimogelijkheden
Scholing en ontwikkeling

jaarlijks uitje en zomerbarbecue
Een marktconform salaris (volgens CAO
Metaal en Techniek)
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Wie zijn wij?
WBM Staalservice centrum in Stramproy is een toeleverancier van onderdelen uit plaatstaal. Wij zijn
gespecialiseerd in 3D-lasersnijden, laserlassen en we bewerken hoogsterkte staal. Als een van de
weinigen in Nederland kunnen we zelfs hoogsterkte staal dikker dan 4 mm bewerken. Hoe dat er
precies uitziet? Onze bedrijfsfilm geeft daar een goed beeld van. Op diezelfde pagina kun je ook vast
kennismaken met een paar collega’s. Ook onze Facebookpagina en LinkedInpagina geven een inkijkje
in ons bedrijf.
Solliciteren of vragen?
Ben jij degene die we zoeken? Of heb je nog vragen over de vacature? Dan komen we graag met jou
in gesprek! Bel of mail naar Bart Peeters b.peeters@wbm.eu of via 0495-561781. Bij afwezigheid
kun je ook vragen naar Hermen Bos.
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