Voor GTL-Europe Constructions in Venlo zijn wij op zoek naar een fulltime

Werkvoorbereider (constructiebedrijf)
GTL-Europe
GTL-Europe ontwerpt, ontwikkelt en bouwt installaties, machines en besturingssystemen voor bedrijven
in de composteringsbranche en champignonteelt. Het gaat hierbij voornamelijk om omvangrijke
turnkey-projecten van complete fabrieken alsmede losstaande machines en besturingen. Met ruim
95 medewerkers verdeeld over 4 werkmaatschappijen en een wereldwijde klantenkring is GTL-Europe
één van de grootste spelers in deze internationale en groeiende markt. GTL staat voor een persoonlijke
benadering en langdurige relaties met zowel klanten als personeel. Betrokkenheid, vertrouwen en
respect zijn hierbij belangrijke kernwaarden.
Belangrijkste werkzaamheden:
Je verzorgt een optimale werkvoorbereiding t.b.v. de productie binnen een modern constructiebedrijf.
Dit houdt in dat je:
• op basis van tekeningen bepaalt wat de werkmethode, werkvolgorde en doorlooptijd is;
• uitbesteding van werkzaamheden organiseert en de inkoop van goederen verzorgt;
• bestellijsten samenstelt en bestellingen bij de leverancier plaatst;
• de productieplanning consequent bewaakt, deze indien nodig bijstelt en de klant informeert;
• het transport tussen de eigen locatie, onderaannemers en de projectlocatie regelt;
• goed contact onderhoudt met diverse collega’s, onderaannemers en leveranciers;
• toeziet op een veilige arbeidsomgeving en veilig werken.
Je beschikt over:
• MBO-diploma niveau 4 (technische richting);
• relevante werkervaring in de metaalbewerking en affiniteit met de agrarische sector;
• communicatieve vaardigheden, sterk organisatievermogen en technisch inzicht;
• ervaring in het lezen van technische tekeningen;
• goede beheersing van de Nederlands en Engelse taal. Duitse taal is een pre.
Wat mag je van ons verwachten?
GTL-Europe biedt jou een uitdagende functie in een groeiend internationaal bedrijf, waarbinnen
diverse ontwikkelmogelijkheden zijn. De familiecultuur en korte lijnen zijn kenmerkend voor
GTL-Europe. Wij bieden een marktconform salaris met passende arbeidsvoorwaarden volgens de cao
Metaalbewerkingsbedrijf.
Is deze functie jou op het lijf geschreven?
Mail dan je CV met motivatie naar vacature@gtl-europe.nl t.a.v. Fleur Boll. Voor inhoudelijke
informatie over de functie kun je bellen met Martijn Volleberg via 077 396 7777 of mailen naar
bovenstaand e-mailadres.

* ACQUISITIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE VACATURE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD *

