De Masterfoam Group verwerkt, al meer dan 50 jaar, flexibele materialen middels diverse
technieken. Op basis van flexibel schuim, celrubber en non-woven materialen ontwikkelen en
produceren wij producten op maat. Masterfoam produceert in Nederland, Roemenië en
Mexico en heeft een verkoopkantoor in Duitsland. De Masterfoam Group is een gevestigde
partner van toeleveranciers in de automobiel-, de verpakkings-, de akoestische en algemene
industrie.

Voor onze vestiging in Ootmarsum, Nederland, zoeken wij een:

Werkvoorbereider
De functiebeschrijving
In de functie van Werkvoorbereider zorg je dat de organisatie alle gegevens en technische
middelen heeft, om succesvol te kunnen produceren.

Je werkzaamheden bestaan o.a. uit:
•
•
•
•
•
•

Het uitdenken hoe producten efficiënt geproduceerd kunnen worden.
Het ontwerpen en bestellen van technische hulpmiddelen
Het invoeren van stuklijsten en diverse datasets in het ERP-systeem
Het opstellen van productie-instructies.
Het begeleiden van de eerste productie
Het leiden van projecten t.b.v. procesoptimalisatie.

De juiste kandidaat heeft:
•
•
•
•
•

MBO/HBO-niveau Werktuigbouw of een gelijkwaardig technisch diploma
Ervaringen op het gebied van flexibele materialen zijn een pré.
Het vermogen om projecten te kunnen leiden.
Goede mondelinge en schriftelijke communicatie. In het Nederlands en Engels.
Diverse computervaardigheden, zoals werken met Solid Works, Office en ERPsoftware.

The Netherlands - Romania – Germany – Mexico

Wij bieden:
•
•
•
•

Vaste aanstelling met een lange-termijn carrièreperspectief in een groeiende en
internationaal opererende onderneming
Een breed scala van taken met een hoge mate van persoonlijke verantwoordelijkheid
in een jong en dynamisch team
Voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en de kans om verantwoordelijkheid
te nemen
Aantrekkelijk en deels prestatiegericht beloningspakket

De primaire locatie is Ootmarsum in Nederland. De functie is fulltime.

Stuur jouw sollicitatie in het Nederlands of Engels naar l.geerding@masterfoam.com
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