WIL JIJ TROTS ZIJN OP JE WERK?
De Boer Staal en De Boer Snijbedrijf
zijn gevestigd te Uitgeest en hebben
samen circa 50 medewerkers. Met de
inkoop van staal, het conserveren van
staal en het snijden van staal op één
locatie, focussen wij ons op one-stopshopping.
De Boer Staal is een gerenommeerde
groothandel die wereldwijd actief
is in de handel en de bewerking van
staal, met name in de scheepsbouw,
offshore en machinebouw. De
Boer Staal levert onder andere
kant-en-klare bouwpakketten aan
scheepswerven. Meedenken met
de klant, adviseren van de juiste
kwaliteit staal en leveren van staal
met bewerkingen als conserveren,
snijden en vormen staan bij De Boer
Staal hoog in het vaandel met als
missie “You build, we supply”.
De Boer Snijbedrijf is gespecialiseerd
in het snijden van staal en RVS in elke
gewenste vorm en levert autogeen,
plasma of laser gesneden snijwerk in
dikte variërend van 0,5 tot 750mm.
De Boer Snijbedrijf levert ook
gecertificeerd snijwerk.
Vertrouwen vinden wij erg
belangrijk en wordt opgebouwd
door de betrokkenheid van onze
medewerkers, de uitstraling van
onze bedrijven, het nakomen van
afspraken, het leveren van kwaliteit
tegen een scherpe prijs en vooral
door er te staan als er problemen
opgelost moeten worden.
De Boer Staal maakt deel uit van de
Business Unit Staal en staalbewerking
van ROTO. De andere kernactiviteiten
van ROTO zijn ondergebracht in de
Business Units Roostertechnologie,
Oppervlaktebehandeling en
Zinkrecycling.

De Boer Snijbedrijf zoekt een

werkvoorbereider
die uit het juiste staal is gesneden.
Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden van orders. Je maakt
nestingen, tekeningen en planningen en overlegt met de productie, de verkoop en de klant over
de haalbaarheid van de productie- en levertijden.

Je taken en verantwoordelijkheden:

• uitwerken en aanleveren van orders voor de productie
• maken van snijtekeningen en nestingen voor snijprogramma’s voor de productie
• onderhouden van contacten met de klant en de afdeling verkoop bij het uitwerken van orders en/
of geconstateerde afwijkingen
• opvragen van noodzakelijke ontbrekende gegevens
• opvragen van door de klant goedgekeurde tekeningen
• plannen van het tekenwerk zodat levertijden gewaarborgd blijven
• uitbesteden van werkzaamheden aan derden en bestelling van eventueel benodigde materialen
• verzenden van certificaten naar de klant
• in deze rol rapporteer je aan de productieleider

Je profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

minimaal een afgeronde MBO opleiding, bij voorkeur MTS werktuigbouwkunde of bouwkunde
bij voorkeur enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie
ervaring met CAD/CAM tekenen
goede kennis van MS Office
goed technisch inzicht; affiniteit met de bouw, industrie en offshore is een pre
oog voor detail, nauwkeurig en je neemt verantwoordelijkheid
goede communicatieve vaardigheden
zowel zelfstandig als in teamverband kunnen functioneren
flexibel en stressbestendig, geen 9 tot 5 mentaliteit
service- en klantgericht
bij voorkeur woon je in de omgeving van Uitgeest

Wij bieden je:

• een zelfstandige en verantwoordelijke functie met veel mogelijkheden om eigen initiatieven te
ontwikkelen
• ruimte tot verdere persoonlijke ontwikkeling en het volgen van opleidingen
• een goed salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden: CAO Metaal & Techniek, studiekosten- en
winstdelingsregeling
• een mensgerichte organisatie met een prettige en collegiale sfeer waarin de kernwaarden
ondernemend, betrouwbaarheid, gepassioneerd en betrokkenheid centraal staan
• financieel solide familiebedrijf, innovatie gedreven en bereid om te investeren in een duurzame
toekomst
• bij gebleken geschiktheid een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Aanvullende informatie kun je krijgen bij Marcel van Haarlem, operationeel manager,
T +31 6 40 26 44 89 of bezoek onze website.

Ben jij de werkvoorbereider die wij zoeken?
Aarzel dan niet en stuur je sollicitatie
met motivatie en uitgebreid CV naar
j.vet@deboerstaal.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

