Prins Maasdijk is een toonaangevend bedrijf binnen de intern transport sector, importeur
van Kubota dieselmotoren en groeiende in noodstroom generatoren. Ter versterking van
ons team in het Magazijn zijn we op zoek naar een gemotiveerde, fulltime:

Werkvoorbereider (m/v)
Als Werkvoorbereider organiseer je het werk tot in de puntjes. Jij neemt de verantwoording
om alle openstaande klussen te voorzien van de juiste onderdelen en het bewaken van de
levering ervan. Je specificeert en bestelt onderdelen t.b.v. uit te voeren werkzaamheden.
Daarnaast zal je ook offertes en kostencalculaties maken. Oftewel: Jij zorgt er zelfstandig
voor dat jouw collega’s hun werk optimaal uit kunnen voeren.
Tot slot denk jij actief mee aan het verbeteren en optimaliseren van werkprocessen binnen
de afdeling. Dat is jou op het lijf geschreven door jouw technisch inzicht, organisatietalent
en servicegerichtheid!
Je komt te werken in een team van 4 collega’s: Werkvoorbereiders en Commercieel
Medewerkers Spare Parts. Jullie werken nauw samen, bij afwezigheid van een van de
collega’s vangen jullie elkaars werk op.
Onze ideale collega is iemand met:
- kennis van intern transportonderdelen,
- kennis en affiniteit met techniek én een commerciële inslag,
- goede communicatieve en sociale vaardigheden,
- een zelfstandige werkhouding, maar die ook in teamverband kan werken,
- goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal,
- de motivatie om deze baan in te vullen!
Kan jij onderstaande trefwoorden afvinken? Dan komen we graag met jou in
contact.
- Technisch inzicht
- Organisatietalent
- Servicegericht
- Sociaal
- Proactief
- Initiatiefrijk
- Teamspeler
- Zelfstandig.
Wij bieden:
 Een leuke werksfeer binnen een gezonde organisatie;
 Uitzicht op een vaste aanstelling;
 Opleidingsmogelijkheden;
 Een uitdagende, brede zelfstandige functie;






Een enthousiast team dat voor elkaar klaar staat;
Winstregeling;
27 vakantiedagen;
Een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wij investeren in onze medewerkers. De salarismogelijkheden zijn gunstig en hangen af
van jouw niveau. Zowel jouw mogelijkheden, ervaring en opleiding spelen hierin een rol.
Ben je geïnteresseerd in deze functie neem dan contact op met Janneke van Lieshout via
0174-516240 of jvl@prinsmaasdijk.nl

