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Werkvoorbereider

Gedreven werkvoorbereider
Heb jij je MBO4 of HBO diploma werktuigbouwkunde of E&I op zak, wat
werkervaring opgedaan en nu toe aan de volgende stap? Wil jij de revisie van
regelkleppen, veiligheden en afsluiters begeleiden? Ervaren wat werken op
een écht dynamische werkvloer betekent? En jouw
projectmanagementvaardigheden verder ontwikkelen? 4x ja? Dan hebben
wij een kans voor jou als werkvoorbereider !
Jij begeleidt het onderhoud en de revisie van: regelkleppen, veiligheden en appendages
door onze monteurs, in onze werkplaats of op locatie. Van aanvraag tot oplevering: jij
regisseert dit proces tot in de puntjes. Bij Van der Ende Valve Services laten we namelijk
niets aan het toeval over.
Je bent de ‘spin in het web’ en hebt nauw contact met de opdrachtgever, interne
afdelingen, onderaannemers en toeleveranciers. Jij zorgt dat de revisie of inspectie perfect
volgens klantspecificaties wordt uitgevoerd, waarvoor je alle voorwaarden schept. Denk
aan: de mankracht, werkinstructies en materialen.
Je houdt de kwaliteit, tijd en het budget goed in de gaten en grijpt in als dat nodig is. Je
zorgt voor de nodige rapportages en documenten. Daarnaast ben je gedurende het gehele
proces het aanspreekpunt voor de opdrachtgever.
Hier ben jij goed in:
• Opstellen en uitgeven van calculaties en offertes
• Beheren en bewaken van revisiedossiers
• Plannen, organiseren en coördineren van de revisie opdrachten
• Opstellen van werkopdrachten en werkinstructies voor monteurs
• Vastleggen van revisie gegevens en opstellen van nodige rapportages
Dit is een ideaal profiel:
• MBO4/HBO diploma richting werktuigbouwkunde / E&I
• Enige jaren ervaring in een technische binnendienst functie, klaar voor een volgende
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carrièrestap!
• Goede computervaardigheden en ervaring met automatiseringspakketten.
• Mondeling en schriftelijk goed in Nederlands en Engels
• Klant- en resultaatgericht, communicatief vaardig, verantwoordelijk en nauwkeurig.
Wij bieden jou:
• Een werkvoorbereidersfunctie bij een informele, maar ambitieuze en bovenal
dynamische organisatie.
• De kans om je verder te ontwikkelen als werkvoorbereider en doorgroei mogelijkheden.
• Een uitstekend salaris.
• Zeer goede secondaire arbeidsvoorwaarden (o.a. een premievrij pensioen).
• Gezellige, betrokken en professionele familieleden (bij andere bedrijven ook wel
collega’s genoemd).
Enthousiast geworden over deze baan en zie jij het wel zitten om lid te worden van onze
familie? Stuur dan een e-mail met je CV en sollicitatiebrief naar Lena Rengur:
E-mail: lrengur@endevalves.nl
Telefoon: 0174 51 31 85
Zijn er nog onduidelijkheden over deze vacature en heb jij daar nog vragen over? Schroom
niet om Lena hierover te bellen of te mailen. Geen vraag is ons te gek!
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