Onderdeel van IPS Technology

Vacature Werkvoorbereider
Eindhoven
Denk jij als werkvoorbereider graag in processen en kijk je kritisch naar de informatie die je aangereikt
krijgt? Kun jij snel schakelen en krijg je er energie van als projecten door jouw werkvoorbereiding
vlekkeloos verlopen? Heb je materiaalkennis en kun je technische tekeningen lezen? Hou je
bovendien van afwisseling en ben je een aanpakker? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De functie:
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
ervoor dat de medewerkers in de Cleanroom aan de slag kunnen doordat je projecten administratief in
orde hebt en de benodigde documenten en materialen hebt klaargelegd.
Op basis van een gemaakte planning, door de planner, ga je de werkvoorbereiding doen. De planning
is door speciale verzoeken van klanten en levertijden aan verandering onderhevig. Samen met je
collega werkvoorbereiders vind je het steeds weer een uitdaging om aan de wensen van de klant
tegemoet te komen. Je werkt daarnaast nauw samen met de medewerker Verkoop-Binnendienst,
Planner en Magazijnbeheerder. Je legt verantwoording af aan de Teamleider Bedrijfsbureau.
De belangrijkste taken zijn;








Het maken van werkopdrachten en het afsluiten van werkorders;
Het verzorgen van de projectadministratie en het bewaken van de voortgang van projecten;
Het verzorgen van een efficiënte en effectieve goederenstroom voor de projecten;
Ingang- en uitgangscontrole Cleanroom op gebied van kwantiteit en kwaliteit;
Organiseren van transport in overleg met klant en/of transporteurs;
Afstemming met magazijnbeheerder over in- en outbound van goederen;
Continue verbeteren van de dienstverlening.

Jouw profiel:







Minimaal MBO werk- en denkniveau en het liefst 2 jaar ervaring als werkvoorbereider/planner;
Ervaring in een technische omgeving heeft de voorkeur en ervaring in een cleanroom is een
plus;
Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
Je kunt goed prioriteiten stellen, werkt planmatig en gestructureerd.
Je bent ondernemend, inventief en denkt in oplossingen;
Daarnaast ben je flexibel en een teamspeler, maar kan daar waar nodig zelfstandig werken.
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Over ons:
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Innovar Cleaning Control is expert op het gebied van Contamination Control & Cleaning Logistics. Wij
ondersteunen onze High Tech klanten op het gebied van reinigen, assembleren, kwalificeren en
cleanroom verpakken. Innovar Cleaning Control staat voor innoveren. We maken dan ook gebruik van
de nieuwste cleaning technieken en reinigen op het hoogste niveau. We zijn alert op alle facetten van
verontreiniging en voorkomen zo problemen in de hele supply chain. Dit doen wij voor opdrachtgevers
als ASML, NTS Precision, KMWE e.a.
Wij zijn een groeiende organisatie, opgericht in 2011 en werken momenteel met 50 fte. Voor complexe
verpakkingsvraagstukken werken we actief samen met de verpakkingsengineers van moederbedrijf
IPS Technology.

Ons aanbod:






Een veelzijdige baan met veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen inbreng;
Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
Een hecht team van collega’s, een goede werksfeer en korte lijnen;
Een intensief inwerk- en opleidingstraject met mooie doorgroeimogelijkheden;
Flexibele werktijden en een actieve personeelsvereniging.

Interesse? Solliciteer dan direct.
Email vandaag nog je cv naar marieke.maenen@ips-technology.com of bel me op 06-51060983.

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