VACATURE: JUNIOR WERKVOORBEREIDER PRODUCTIE
(FULLTIME)
Over Schep Welding & Construction B.V.
Wij zijn een productiebedrijf en produceren o.a. hoogwaardige machines voor diverse branches en
industrieën waaronder in de voeding.

Wat ga jij doen?
In de functie van junior werkvoorbereider productie zal je zelfstandig diverse materialen (RVS, aluminium
en staal) bewerken met behulp van diverse machines Je verzamelt alle materialen zodat de lassers
zonder vragen, rekenen of tekenen het product volgens specificatie, op tijd en binnen de gestelde tijd
kunnen opleveren. Je zal o.a. zagen, boren, knippen, soevereinen en tappen. Projecten kunnen zowel
groot als klein zijn qua hoeveelheid en bestaand uit koker, buis, strip en hoeklijn. De kwaliteit die je
oplevert heeft direct effect op het werk van je collega’s en daarom zoeken we iemand die zorgvuldig
werkt waarbij je zelf verantwoordelijk bent voor behoud en onderhoud van je werkplek en machines. Je
bent met veel zaken tegelijk bezig en geen dag is hetzelfde.

Wie zoeken wij?
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een collega voor ons team die voldoet aan onderstaande eisen:
•
•
•
•
•
•

Beroepsopleiding Metaaltechniek (niveau 3) of vakopleiding Metaaltechniek (niveau 4)
Werkervaring opgedaan in een productieomgeving.
Je bent zorgvuldig, zelfstandig en verantwoordelijk
Betrouwbaarheid, kwaliteitsgericht, flexibiliteit en gericht op proactieve samenwerking.
Vakmanschap, Commitment, communicatief, nauwkeurig, georganiseerd, neemt initiatief en is
oplossingsgericht.
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als in schrift.

Wat kun je van Schep Welding verwachten?
Een team van leuke collega’s in een innoverende omgeving waar ruimte is voor persoonlijke
ontwikkeling en eigen inbreng. Wij volgen de CAO klein metaal en bieden daardoor o.a. een
marktconform salaris, reiskostenvergoeding, 25 vakantiedagen en 13 Adv-dagen bij een fulltime
dienstverband.

Ben je geïnteresseerd in deze functie?
Dan zien wij je reactie met motivatiebrief en CV graag tegemoet! Mail naar vacature@schepwelding.nl
t.a.v. mevr. M. Valstar

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

