Vacature Werkvoorbereider
IPS is dé specialist op het gebied van ontwikkeling en levering van industriële verpakkingen en handling- en transporttooling voor de
hightech industrie. Voor vervanging zijn wij per direct op zoek naar een ervaren

Werkvoorbereider - Serie (40 uur)
Als Werkvoorbereider ben je de spin in het web en draag je bij aan de realisatie van de verpakkingssystemen, handling en
transportoplossingen voor de high-tech klanten. De werkvoorbereider is verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding van de projecten en
draagt zorg voor een correcte orderdoorloop. Hij zorgt ervoor dat de orderverwerker/inkoper de juiste informatie ontvangt voor het
kunnen bestellen van de materialen en begeleidt het productieproces.
Het grootste deel van je dag vul je met:

Verzorgen van de dynamische planning en afstemming zowel intern als extern

Het maken van werkopdrachten en het afsluiten van werkorders

Het verzorgen van de volledige projectadministratie

Het bewaken van de voortgang van het project

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
De werkvoorbereider maakt deel uit van het team Materialen. Als werkvoorbereider heb je met klanten maar ook met veel verschillende
collega’s en afdelingen te maken. Ook die collega’s zijn jouw klanten en vanuit jouw rol lever je een belangrijke bijdrage aan het succes van
IPS Technology. Je bent zeker niet alleen administratief, maar operationeel en technisch inhoudelijk betrokken bij aankomende en lopende
projecten. Je legt voor jouw werkzaamheden verantwoording af aan de Teamleider Materialen. IPS Technology is een platte organisatie,
waardoor jij veel autonomie hebt in de uitoefening van je werk.

Ben jij;
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.
Om de functie van werkvoorbereider goed te kunnen uitvoeren verwachten wij het volgende:

MBO of HBO werk- en denk niveau (bij voorkeur werktuigbouw of technische bedrijfskunde).

Je kunt technische tekeningen en stuklijsten lezen en bij voorkeur kennis van materialen zoals metaal, hout en kunststof.
 Ervaring als werkvoorbereider is een pré
 Je bent inventief en denkt in oplossingen;
 Je bent ondernemend, open, dynamisch en professioneel;
 Je bent stressbestendig en kan goed overzicht houden met projecten die simultaan verlopen
 Je bent in staat om schriftelijk en mondeling te communiceren met internationale klanten in het Engels.

Wij bieden jou;
Je komt te werken in een informele en uitdagende werkomgeving met enthousiaste collega’s.

Je ontvangt per jaar 24 vakantiedagen en 6.5 ATV dagen.

We kennen een tijd-voor-tijdregeling en flexibele werktijden.

Ruimte om diverse opleidingen te volgen die bijdragen aan je professionele ontwikkeling.

Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn marktconform, waaronder een collectieve pensioenregeling

Interesse?
Heb je interesse in bovenstaande vacature? Stuur dan een CV met motivatie naar, of neem contact op met:
Leo Blomjous
040-2647259
leo.blomjous@ips-technology.com
www.ips-technology.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

