BE N JIJ DE W E R K VOOR BE R E IDE R
DIE IS OPGEGROEID ME T T ECHNIEK
De Boer Snijbedrijf zoekt een
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 750 mm.
Daarnaast kan De Boer
Snijbedrijf het materiaal
voorzien van verdere
bewerkingen: laskanten,
verjongingen, kanten breken,
ontbramen, zetten, walsen en
vormen.
De Boer Snijbedrijf en
zusterbedrijf De Boer Staal
zijn gevestigd op hetzelfde
bedrijfsterrein in Uitgeest.
Beide bedrijven werken
nauw samen en hebben
alles onder één dak:
een ruime hoeveelheid
plaatstaal en (Holland)
profielen, specialistische
snij- en vormcapaciteiten
én het stralen en coaten
van staal. De bedrijven
leveren ook complete
scheepsbouwpakketten op
maat. Bij De Boer Snijbedrijf
en De Boer Staal werken
circa 45 medewerkers.
De Boer Staal en De Boer
Snijbedrijf maken deel
uit van de business unit
staal- en staalbewerking

werkvoorbereider
die uit het juiste staal is gesneden.
Je taken en verantwoordelijkheden:

• uitwerken en aanleveren van orders voor de productie
• maken van snijtekeningen en nestingen voor snijprogramma’s ten behoeve van de productie
• onderhouden van contacten met de klant en de 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
• rapporteert aan het hoofd bedrijfsbureau

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 neemt verantwoordelijkheid
goede communicatieve vaardigheden
zowel zelfstandig als in teamverband kunnen functioneren
flexibel en stressbestendig, geen 9 tot 5 mentaliteit
service- en klantgericht
woont bij voorkeur in de omgeving van Uitgeest

Wij bieden je:

• een platte organisatiestructuur met korte lijnen waarin open communicatie en daadkracht belangrijke
cultuurwaarden zijn
• een zelfstandige en verantwoordelijke functie
• ruimte tot verdere ontwikkeling en het volgen van opleidingen
• een goed salaris en bijpassende arbeidsvoorwaarden: CAO Metaal & Techniek, 25 vakantiedagen en 13 ADVdagen per jaar bij fulltime dienstverband, studiekostenregeling, winstdelingsregeling
• bij gebleken geschiktheid een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

van ROTO. De andere
kernactiviteiten van ROTO zijn
ondergebracht in de business
units: roostertechnologie,
oppervlaktebehandeling en
strekmetaal.

Aanvullende informatie kun je krijgen bij Marcel van Haarlem, operationeel manager, tel. 0251 36 22 60 of
bezoek onze website www.deboersnijbedrijf.nl

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.

