LEADER IN HIGH TEMPERATURE SOLUTIONS

INSULCON B.V. is een industrieel bedrijf gevestigd in Steenbergen en al meer dan 40 jaar
gespecialiseerd in hittebestendige- en vuurvaste isolerende producten en systemen. Dankzij onze
ervaren medewerkers zijn wij in staat om onze afnemers wereldwijd een uitstekende service te
bieden. De INSULCON Groep heeft een vestiging in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland en
is met name actief in Europa en met specifieke activiteiten wereldwijd.

Voor onze afdeling Wearflex® zijn wij op zoek naar een

WERKVOORBEREIDER
40 uur per week

Op de Wearflex® afdeling worden uit diverse technische weefsels industriële eindproducten
samengesteld zoals flexibele hitteschilden, flexibele duurzame afdichtingen voor procespijpdoorvoeringen en weefselcompensatoren die bewegingen opvangen als gevolg van trillingen en
thermische uitzetting.
Werkzaamheden:
In deze spilfunctie ben je verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding van productie opdrachten. Je
berekent de juiste hoeveelheden grondstoffen en zorgt ervoor dat alle benodigde materialen en
grondstoffen op tijd aanwezig zijn en volgens specificatie worden aangeleverd voor productie. Ook
maak je technische productietekeningen vanuit de opdrachtomschrijving van de diverse klanten
(AutoCAD / 3D tekenen) en je communiceert met diverse afdelingen.
Wij bieden:
-

Een dynamische en uitdagende functie binnen een hecht team van gemotiveerde collega’s;
Een functie met uitzicht op een vast contract;
Een leuke werkplek in een groeiende organisatie.

Wij zoeken een gedreven collega die beschikt over de volgende specificaties:
-

Een afgeronde technische opleiding (bij voorkeur in de richting van werktuigbouwkunde);
AutoCAD opleiding en ervaring; ervaring met 3D-teken pakketten;
Aantoonbare werkervaring als werkvoorbereider;
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift;
Een teamplayer die de rust en het overzicht weet te bewaren en op elk niveau constructief
kan communiceren;
Full-time beschikbaar (40 uur per week);
Bovenal een prettige collega met een klantvriendelijke en servicegerichte instelling.

Spreekt dit je aan, dan komen wij graag in contact met jou!
Stuur je CV naar hr@insulcon.com.
Heb je nog vragen neem dan contact op met Mary-Ann of Katja, tel. 0167-565750.
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