Onderdeel van IPS Technology

Vacature Werkvoorbereider
Innovar Cleaning Control is een onafhankelijke organisatie in Eindhoven met uitgebreide expertise op
het gebied van reinigen en kwalificeren van geavanceerde technologische producten. Innovar
Cleaning Control ondersteunt haar opdrachtgevers op het gebied van: - Kennis in de (hightech) OEMketen - Reiniging - Kwalificatie (o.a. RGA-metingen) - Assemblage - Cleanroom verpakken. Innovar
maakt als dochteronderneming deel uit van IPS Technology.
IPS Technology is een ingenieursbureau dat zich heeft gespecialiseerd in de ontwikkeling van
hulpmiddelen bij transport: verpakkingen, tools voor (de)montage van producten en specifieke
transporthulpmiddelen. Samen met ons testcentrum en ons assemblage- en cleaning centrum levert
IPS een integrale ketenbenadering welke uniek is in de markt.
Voor uitbreiding van ons team zijn wij per direct op zoek naar een ervaren

Werkvoorbereider
(40 uur)
Als Werkvoorbereider bij Innovar Cleaning Control draag je bij aan een tevreden klant doordat jij
verantwoordelijk bent voor het voorbereiden van projecten en een correcte orderverloop. Je zorgt voor
de planning van mens en materiaal. Je zorgt ervoor dat de medewerkers in de Cleanroom aan slag
kunnen doordat je projecten administratief in orde hebt, de benodigde documenten en materialen hebt
klaar gelegd.
Op basis van een forecast maak je een gedegen planning met ruimte om dagelijks bij te sturen. De
planning is door speciale verzoeken van klanten en levertijden aan verandering onderhevig. Samen
met je collega werkvoorbereiders vind je het steeds weer een leuke uitdaging om aan de wensen van
de klant tegemoet te komen. Je werkt daarnaast nauw samen met de medewerker VerkoopBinnendienst en magazijnbeheerder. Je legt verantwoording af aan de teamleider Cleanroom.
De belangrijkste taken zijn;











Verzorgen van de dynamische planning en afstemming zowel intern als extern
Bewaken van het planningsschema en stelt waar nodig bij
Ingang- en uitgangscontrole Cleanroom op gebied van kwantiteit en kwaliteit
Het maken van werkopdrachten en het afsluiten van werkorders
Het verzorgen van de volledige projectadministratie
Het bewaken van de voortgang van het project
Zorg dragen voor de efficiënte en effectieve goederenstroom voor de diverse projecten en
orders
Organiseren van transport in overleg met klant en/of transporteurs
Afstemming met magazijnbeheerder over in- en outbound van goederen
Continue verbeteren van de dienstverlening en omzet in samenwerking met Verkoop door
behaalde resultaten te vergelijken met de offertes o.g.v. doorlooptijden, voor- en nacalculatie
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Wat zoeken we;
We zoeken voor ons team een enthousiaste en kundige collega die zich thuis voelt in een informele
en technische werkomgeving waar teamwork en goede sfeer belangrijke uitgangspunten zijn. Je voelt
je thuis in een afwisselende en dynamische functie met gevarieerde taken, eigen verantwoordelijkheid
en veel ruimte voor nieuwe ideeën die tot verdere ontwikkeling van de afdeling en organisatie leiden.
Je zet de behoefte van de klant centraal en vind het leuk om ad hoc te schakelen om de klant
optimaal te bedienen.










Minimaal MBO werk- en denkniveau en het liefst 2 jaar ervaring als werkvoorbereider/planner;
Ervaring in een technische omgeving en Cleanroom heeft de voorkeur;
Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
Bekendheid met MS Office;
Je bent sterk in het stellen van prioriteiten;
Je bent inventief en denkt in oplossingen;
Je bent ondernemend, open, dynamisch en professioneel;
Je werkt planmatig en gestructureerd
Daarnaast ben je flexibel en een teamspeler, maar kan daar waar nodig zelfstandig werken;

Wat bieden wij;
Je wordt onderdeel van IPS Technology/Innovar Cleaning control, waar continuïteit hoog in het
vaandel staat. Samenwerken op een professionele manier in een informele, no-nonsense omgeving
waar open communicatie de boventoon voert. Wij bieden een afwisselende en verantwoordelijke baan
in een dynamische omgeving.
Interesse?
Is je interesse gewekt en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Dan zien wij je sollicitatie met CV en
motivatie graag tegemoet.

Annemieke de Kuijper
HR Adviseur
06-57 43 31 82

annemieke.de.kuijper@ips-technology.com
www.ips-technology.com

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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