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Jouw nieuwe functie
In deze afwisselende en uitdagende functie zorg jij dat de projecten vanaf het moment van opdracht
op tijd en binnen kostprijs gerealiseerd worden. Je werkt nauw samen met de engineeringsafdeling en
bent de spil tussen de verkoop en de productieafdeling. Je bepaalt de ideale bewerkingsmethode,
bewerkingsvolgorde en de bewerkingstijden van de producten. De tekeningpakketten die je van de
engineering krijgt vertaal je naar bruikbare productiepakketten. Verder verzorg je de inkopen en
uitbestedingen en manage je de voortgang van je projecten. Dit alles doe je in teamverband met je
collega werkvoorbereiders.
Functie-eisen:
 Je hebt een afgeronde MBO+ of HBO opleiding werktuigbouwkunde.
 Je hebt ervaring met projectmanagement en je bent in staat projecten zelfstandig te
managen en voor te bereiden.
 Je hebt een goede kennis van verspanende bewerkingen en kunt praktisch uitvoerbare
bewerkingsvolgordes bedenken.
 Je bent een teamspeler
 Je hebt goede communicatieve vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal in woord
en geschrift.
 Je zal namens WDH over de technische en voortgangsaspecten van projecten met klanten
overleggen
 Je bent gedreven en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
 Je bent in staat snel te kunnen schakelen op onvoorziene omstandigheden
 Je bent flexibel ingesteld en hebt geen 9:00 tot 17:00 mentaliteit
Over de organisatie
WDH ontwerpt en produceert klant-specifieke hydraulische cilinders. Aan onze producten worden
hoge eisen gesteld: alle materialen dienen traceerbaar te zijn en zijn voorzien van
materiaalcertificaten. In veel gevallen worden de producten afgenomen door de klant en/of een
externe keurinstantie. De kracht van WDH ligt in de hoge kwaliteit in combinatie met een grote
flexibiliteit en hoge servicegraad. Naast het produceren van nieuwe cilinders repareert en modificeert
WDH ook bestaande cilinders. Ook worden voor belangrijke klanten losse verspanende bewerkingen
uitgevoerd.
Interesse of wil je meer weten? Kom met ons praten
Heb je interesse om ons team te komen versterken in een open en informele werksfeer met veel
afwisselend werk, mail dan je CV en motivatie naar info@wdh.nl onder vermelding van “vacature
Werkvoorbereider/Projectleider”.
Voor meer informatie over bovenstaande vacature kun je contact opnemen met:
Michel Matheeuwsen; michel@wdh.nl (0497-700206).
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