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Wegens groei in onze organisatie zijn wij op zoek naar een Werkvoorbereider.
Ben je op zoek naar een leuke uitdaging bij een jong en dynamisch bedrijf? Dan zijn wij op zoek naar
jou!

Onze organisatie
HWI Group bestaat uit HWI Machining en TM Filters. HWI Machining is gespecialiseerd in CNC draai- en
freeswerk. Voor onze klanten in de aandrijftechniek, (petro)chemische industrie, olie- en gasindustrie,
offshore en maritieme industrie fabriceren wij complexe werkstukken van enkelstuks tot middelgrote
series waaraan hoge kwaliteitseisen worden gesteld.
HWI is door DNV ISO 9001 gecertificeerd en bevoegd tot doorstempelen van 3.1 materiaal
chargenummers
Wij werken vanuit ons kantoorpand en productieruimte van ruim 2200 m2 in Alphen aan den Rijn.

Functieomschrijving en verantwoordelijkheden:
De werkvoorbereider is verantwoordelijk voor voorraadbeheer en inkoop van gereedschappen. Hij/zij
houdt zich bezig met reduceren van gereedschapsverbruik en gereedschapskosten. Daarnaast volgt
hij/zij ontwikkelingen op het gebied van gereedschap en implementeert nieuw gereedschap (eventueel
testen en met werkplaatsmedewerkers bespreken) binnen onze organisatie.
De werkvoorbereider controleert de tekeningen van klant, zorgt dat alle informatie aanwezig is op de
tekeningen en zorgt dat de juiste gereedschappen aanwezig zijn zodat de productie van de order kan
starten.
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Voorraadbeheer gereedschappen;
Inkoop gereedschappen;
Reduceren gereedschap kosten;
Maatvoering op tekeningen controleren;
Communicatie met klanten, collega’s en leveranciers;
Machine onderhoud / ondersteuning.

Wij zoeken een collega:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Met een afgeronde opleiding op MBO niveau (bijvoorbeeld LIS);
Met ervaring in de metaalsector;
Met ervaring met Microsoft Office;
Die goed kan samenwerken;
Die kennis heeft van zowel de Nederlandse als Engelse taal;
Met een proactieve en dienstverlenende instelling;
Die resultaatgericht en nauwkeurig werkt.
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Ons aanbod
Werken bij de HWI Group betekent werken in een open, informele en no-nonsense cultuur. We
verwachten van onze medewerkers een flexibele, zelfstandige en resultaatgerichte aanpak.
We hechten veel waarde aan een goede werksfeer, zo lunchen we gezamenlijk en organiseren we
gedurende het jaar activiteiten voor al onze medewerkers.
Naast een marktconform salaris afhankelijk van je relevante werkervaring, bieden wij een compleet
pakket met secundaire arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren
Solliciteren kan door ons een mail te sturen met daarin een motivatie waarom je de meest geschikte
kandidaat voor deze functie denkt te zijn samen met je cv. Je kan mailen naar Mariëlle Vermeulen op
e-mailadres MVermeulen@hwimachining.com Mocht je meer informatie willen over de vacature kan je
bellen naar telefoonnummer +31 (0)172-424400.
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