Meubelindustrie van de Voorde, gelegen te Hulst (Zeeuws-Vlaanderen)is een
klinkende naam. Dit succesvolle bedrijf, dat een 35-tal werknemers telt, staat in voor
de productie van standaardmeubelen en is toeleverancier van halffabricaten voor
derden. Innovatie staat voorop, het complete proces van ontwikkeling tot en met
levering is geheel in eigen beheer. Dankzij de verdere groei zijn wij per direct op zoek
naar een:
WERKVOORBEREIDER -TEKENAAR
Als werkvoorbereider ben je de sleutel tussen ontwikkeling en vervaardiging. Zo verzorg je
materiaalstaten en stuk lijsten voor de productie en inkoop en bewaak je het
productieproces. Aansluitend werk je als werktekenaar inrichtingsconcepten uit in werk, en constructietekeningen die de basis vormen voor ons CNC aangestuurde machinepark.
Vakmanschap en oplossingsgericht (mee)denken speelt een grote rol.
De volgende verantwoordelijkheden zullen o.a. binnen deze functie behoren:






Uitwerken van inrichtingsconcepten in werk, -en constructietekeningen voor de
productie
Voorbereiden en aanleveren van informatie voor de inkoop en productie
Invoeren en verwerken van projecten in een MRP pakket
De productie van een prototype volgt U op de voet
U verzorgt, in nauw overleg, de organisatie van de werkplanning voor de
productie, waarbij U mee instaat voor de kwaliteitscontrole.

Functie eisen:






Een opleiding in hout-meubilering/interieur bouw is een pre
Ervaring met Excel, AutoCad, Proteus en IMOS (laatste is zeker een pré)
Een enthousiaste, flexibele werkinstelling
Analytisch vermogen
Leeftijdscategorie: jong van hart en geest!

Wij bieden directe aanwerving na proefperiode. U krijgt afwisselend werk in een voltijdse
job. Uiteraard hoort bij deze functie een goede salariëring volgens prestaties. Interesse in
onze aangeboden functie? Stuur uw CV met een begeleidende brief of mail naar S. van de
Voorde sarah@meubelindustrievandevoorde.nl

Meubelindustrie van de Voorde, gelegen te Hulst (Zeeuws-Vlaanderen)is een
klinkende naam. Dit succesvolle bedrijf, dat een 35-tal werknemers telt, staat in voor
de productie van standaardmeubelen en is toeleverancier van halffabricaten voor
derden. Innovatie staat voorop, het complete proces van ontwikkeling tot en met
levering is geheel in eigen beheer. Dankzij de verdere groei zijn wij per direct op zoek
naar een:
WERKVOORBEREIDER - CALCULATOR
We zoeken een gedreven collega die denkt in oplossingen en niet in problemen die de
komende jaren het vak van A tot Z wil leren. Wij vinden je inzet en houding en het feit dat
je “uit het juiste hout gesneden” bent het belangrijkste. Dat je met plezier je werk doet en
accuraat bent is voor ons vanzelfsprekend.
In de functie van calculator komen zowel technische, commerciële als financiële aspecten
voor
Jouw taken bestaan uit het begeleiden van de verschillende projecten door middel van
kostprijsberekeningen, het bestellen van de materialen en tot slot de nacalculatie.
Voor deze functie vragen we een Bachelor denkniveau. Enkele jaren ervaring is een pré.
Meegenomen is ervaring met Autocad maar dit is geen must.
Functie eisen:








Klant- en leverancierscontact ten behoeve van juiste prijssetting
MMO is u niet onbekend tbv nacalculatie
Uitstekende kennis van Excel
Analytisch vermogen
Ambitieus, geen 9 to 5 mentaliteit
Resultaatgericht met goede contactuele en sociale vaardigheden
Cijfermatig inzicht, accuraat en secuur

Wij bieden directe aanwerving na proefperiode. U krijgt afwisselend werk in een voltijdse
job. Uiteraard hoort bij deze functie een goede salariëring volgens prestaties. Interesse in
onze aangeboden functie? Stuur uw CV met een begeleidende brief of mail naar S. van de
Voorde sarah@meubelindustrievandevoorde.nl

