
 

 

Vacature werkvoorbereider (m/v) 

Doel van de functie 

Het uitvoeren van voorbereidend werk zodat de daadwerkelijke productie van een onderdeel 

vlekkeloos verloopt. Hierbij heb je door middel van vakkennis veel mogelijke problemen of speciale 

zaken al snel in het zicht. Je spreekt hierbij met collega’s of leveranciers om mogelijke issues 

voortijdig te tacklen zodat het geen daadwerkelijke issue wordt. Hierbij rapporteert de 

werkvoorbereider direct aan de directeur. 

Hoofdtaken 

o Het bepalen en vastleggen van de juiste werkwijze en werkvolgorde bij nieuwe producten. 

o Het inplannen van nieuwe orders. 

o Bespoedigings- of vertragingsverzoeken van levertijden beoordelen en beantwoorden. 

o Het aanvragen van offertes en plaatsen van orders ten behoeve van: 

o Inkoop nieuw materiaal 

o Inkoop van oppervlakte- en warmtebehandelingen  

o Inkoop van koopdelen 

o Inkoop van gereedschappen 

o Verwerken en vergelijken van voorcalculatie en nacalculatie 

o Beheren en inleggen van forecast orders 

 

Functie-eisen 

o Je bent gedreven en beschikt over goede contactuele eigenschappen, zowel intern als extern. 

o Je hebt gedegen vakmanschap en ruime ervaring op het gebied van fijn-metaalbewerking. 

o Je hebt een hoge mate van zelfstandigheid. 

o Je hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. 

o Je haalt er energie uit om voor het bedrijf klaar te staan en echt iets te betekenen. 

o Kwaliteit staat bij Nossin FMI hoog in het vaandel. Dit verwachten we ook bij jou. 

o Je bent stressbestendig en voelt je op je plaats in een dynamische omgeving. 

o Je gaat de uitdaging aan om het bedrijf met jouw inzet naar een hoger niveau te tillen.  

Bedrijfsprofiel 

Nossin Fijnmechanische Industrie is vooruitstrevend in het CNC draaien en frezen van high-tech 

producten voor zeer uiteenlopende markten. Het familiebedrijf kenmerkt zich door de korte lijnen en 

een innovatieve cultuur. Door de groei van de laatste jaren is de functie voor werkvoorbereider tot 

stand gekomen. Wij bieden een variërende fulltime baan (38u) in een gezond, groeiend familiebedrijf. 

Kijk voor meer info op www.nossin.nl of stuur uw sollicitatiebrief + CV naar info@nossin.nl  

t.a.v. Robert Nossin. 


