
 
 

 

 

 

Start als fulltime junior werkvoorbereider in Enspijk 

Zoek jij een baan als werkvoorbereider in een jong team? Dan is dit de vacature voor jou! Hou je ervan 
om te plannen en organiseren maar ben je nog niet thuis in de wereld van perslucht? Geen probleem! 
Alles kun je hier leren. 

Functieomschrijving: 

Als werkvoorbereider organiseer je alle werkzaamheden voor het onderhoud van compressoren en 
installatiewerk. Aan de hand van de offerte of de onderhoudsdocumentatie selecteer je de juiste 
materialen die besteld moeten worden. Vervolgens plan je in overleg met de klant en monteur de 
werkzaamheden. Je verzorgt de planning voor drie monteurs en je houdt regelmatig contact met hen. 

Hoe ziet je dag eruit? 

Jouw werkdag begint om 8:00 uur met het doornemen van de planning voor de dag. Je besteld 
materialen, overlegt met de leverancier en communiceert met de klant wanneer de installatie of de 
onderhoudsbeurt plaats kan vinden. 

Als de monteur aan het project begonnen is en er onverwachtse problemen of veranderingen optreden, 
moet je daarin snel kunnen handelen. Zodat de monteur het project zo snel mogelijk kan afronden. Tot 
slot help je mee om de juiste materialen bij elkaar te verzamelen voor de volgende projecten of 
onderhoudsbeurten. 

Om 09:30 uur is er een koffiepauze en om 12:30 uur een lunchpauze. Rond 17:00 uur zit jouw dag erop 
en ga je naar huis. 

 

Wat wij bieden: 

• Fulltimebaan met uitzicht op vast dienstverband; 

• Werken binnen een jong en ambitieus team; 

• Kans om door te groeien binnen je functie; 

• Een baan voor 32 tot 40 uur in de week; 

• Een marktconform salaris; 

• Een goede pensioenregeling; 

• Een leuke vrijdagmiddagborrel. 

 

Wat wij vragen: 

• Je houdt van plannen en organiseren; 
• Je bent iemand die nauwkeurig werkt en verantwoordelijkheidsgevoel heeft; 

• Je hebt afgerond of volgt minimaal een mbo-niveau 3 opleiding (BBL ook mogelijk); 

• Je krijgt energie van communiceren en overleggen. 

Solliciteren 

Word jij onze nieuwe collega? Stel je aan ons voor door NU te solliciteren! Neem contact op met Daniël 
van Hemert: bel 06-25047291 of mail jouw CV en motivatiebrief naar daniel@vanhemertperslucht.nl 
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