Werkvoorbereider - Fabriek
Voor onze afdeling Maintenance zijn wij per direct opzoek naar een collega Werkvoorbereider!
Als Werkvoorbereider ben je samen met je collega-Werkvoorbereider verantwoordelijk voor het
plannen en voorbereiden van alle technische werkzaamheden in de fabriek. Je zorgt ervoor dat onze
monteurs weten wanneer en welke werkzaamheden zij moeten uitvoeren en dat al het benodigt
materiaal voor ze klaarstaat. Je bent in staat om overzicht te bewaken in een drukke ad-hoc
omgeving, prioriteiten te stellen en op verschillende niveaus te communiceren. In deze functie
rapporteer je aan de Maintenance Manager.
Jouw verantwoordelijkheden
• Vaststellen van de aard en omvang van uit te voeren technische werkzaamheden,
voortkomend uit een werkaanvraag of onderhoudsplan;
• Opstellen en uitvoeringsgereed maken van werkorders in overleg met productie of derden;
• Vaststellen van kosten, benodigde manuren en doorlooptijd van de werkzaamheden;
• Afstemmen van de uitvoeringsplanning met de Service Coordinator en de productieleiding;
• Het optimaliseren van de administratieve processen binnen de afdeling Maintenance;
• Inkopen van benodigde materialen;
• Registratie van uitgevoerde werkzaamheden, urenverantwoording en bijzonderheden.
Wie jij bent
Jij bent een Werkvoorbereider met relevante ervaring binnen een productieomgeving en naast dat je
in het bezit bent van de benodigde inhoudelijke kennis en skills, durf je ook kritisch naar de
werkzaamheden te kijken, met verbetervoorstellen te komen en hier draagvlak voor te creëren.
Verder beschik je over:
• Afgeronde MBO (niveau 4) opleiding in de richting van werktuigbouwkunde of
werkvoorbereiding;
• Minimaal 4 jaar ervaring in een vergelijkbare functie;
• Fulltime beschikbaar (36 uur per week);
• Ervaring met onderhoudsmanagementssystemen;
• Kennis van elektrotechniek is een pre;
• VCA VOL certificaat is een pre.
Wat biedt Verkade jou?
Wij bieden je een unieke kans om te werken bij een groot internationaal FMCG bedrijf met bekende
Hollandse merken. De bedrijfscultuur is informeel met veel aandacht voor teamwork en resultaat. Je
hebt binnen deze functie veel verantwoordelijkheden en een breed takenpakket waarin je al je
kwaliteiten kwijt kunt.

Een aantal van onze arbeidsvoorwaarden:
- Salarisindicatie € 2.400 – € 3.500 bruto per maand op basis van fulltime (36 uur) en afhankelijk
van werkervaring;
- Contract voor bepaalde tijd (12 maanden) met uitzicht op een vast dienstverband;
- 34 vakantiedagen;
- Pensioen conform de CAO Zoetwaren.
Geïnteresseerd?
Stuur je motivatie en CV naar Koninklijke Verkade NV, ter name van Kitty van der Meij, HR Adviseur,
naar werkenbij@pladisglobal.com onder vermelding van ‘Vacature Werkvoorbereider’.
Heb je vragen over de functie of wil je meer weten over werken bij Verkade kun je contact opnemen
met Kitty van der Meij, 075 – 6556 120.
- Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld –

