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WERKVOORBEREIDER  
opleiding Werktuigbouwkunde of Elektrotechniek / Mbo niveau 4

In deze nieuwe spilfunctie werk je aan uiteenlopende projecten voor onder andere de apparaten- en 
machinebouw, semicon-industrie en de medische sector. Je richt je hierbij op de werkvoorbereiding 
van assemblageopdrachten voor de werkplaats in Oss en assemblageopdrachten voor de partners in 
Oost-Europa.

Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor: het maken van werkinstructies voor productie-
medewerkers, het opstellen van materiaallijsten voor productiemedewerkers, het aanmaken van  
artikelnummers en productstructuren in het ERP-pakket en de inkoop van de benodigde materialen  
en het bewaken van inkooporders.

Daarnaast verzorg je de contacten met alle interne en 
externe betrokken partijen, je signaleert knelpunten en 
denkt mee om verbeteringen in het proces te realiseren. 

Voor deze fulltime functie (40 uur per week) gaat de 
voorkeur uit naar enthousiaste kandidaten met een 
hands-on mentaliteit. Je kunt snel schakelen tussen de 
diverse werkzaamheden door en je weet in hectische  
situaties de rust en het overzicht te bewaren. Je bent 
in het bezit van een afgeronde opleiding Mts Wtb of  
Elektrotechniek/Mbo-niveau 4. 

Ervaring binnen een productiebedrijf is een pre en je  
beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en  
geschrift. Je hebt ervaring met een CRM/ERP systeem. 
Ben je communicatief en organisatorisch sterk, gedreven, 
ambitieus en heb je passie voor techniek? Reageer dan 
snel!

Voor nadere informatie: www.2e-interconnection.com

2E Interconnection heeft zich de afgelopen vijftien jaar ontwikkeld tot een van de meest  
toonaangevende kabelleveranciers van Nederland. We leveren alle soorten en maten kabels: zowel  
standaardkabels als op maat gemaakte kabels. 2E Interconnection staat bekend om haar  
productkennis, persoonlijke service en klantgerichtheid. Om aan verdere groei invulling te geven,  
zijn we op zoek naar een enthousiaste


