
           Werkvoorbereider WTB 

 

  

Word deel van een gedreven service team als Werkvoorbereider Werktuigbouw voor de 

locatie Heemskerk. Dit team staat voor elkaar klaar en springt waar nodig bij. Het team 

bestaat momenteel uit bestaat uit 3 projectleiders, 6 werkvoorbereiders, 3 uitvoerders en 

een club monteurs. Zij kunnen niet wachten jou als nieuwe collega te ontmoeten. 

Jij bent verantwoordelijk voor het organiseren en voorbereiden van alles wat nodig is om 

onze projecten succesvol te laten verlopen. Van planning en inkoop tot rapportages en 

klantcontact, jij zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt. 

Je neemt regelmatig een kijkje buiten op de bouwplaats om er zeker van te zijn dat alles 

verloopt zoals gepland. Je werkt samen met een team van projectleiders, uitvoerders en 

monteurs en krijgt volop leer- en doorgroeimogelijkheden. 

We zoeken een collega die: 

• Vol ambitie en energie is 

• Graag samenwerkt met andere teamleden 

• Creatieve en hardwerkende aanpak heeft 

• Het vermogen heeft om kansen te herkennen 

• Verantwoordelijkheid neemt en verantwoording draagt 

• Eigenaarschap toont over het project en de resultaten 

 

Met jouw HBO werk- en denkniveau in werktuigbouwkunde, minimaal 2 jaar ervaring en 

motivatie om te werken aan een duurzame en circulaire toekomst, ben jij de perfecte match 

voor deze uitdagende rol. Wij bieden jou 40 vakantiedagen, een telefoon en laptop van de 

zaak, een auto van de zaak, persoonsgebonden verzekeringen en een informele sfeer. Word 

jij onze nieuwe collega? 

Wij bieden een aantrekkelijke en uitdagende werkomgeving waar werknemers zich 

comfortabel voelen en zich kunnen ontwikkelen. Onze cultuur is informeel, flexibel en 

collegiaal, waardoor we korte lijnen en een open communicatie hebben. We geloven in 

persoonlijke groei en bieden daarom ruimte voor ontwikkeling en opleiding. Ons salaris is 

concurrerend en we bieden 40 vakantiedagen, waardoor je voldoende tijd hebt om te 

ontspannen en te reizen. Onze pensioenregeling is prima, waardoor je op latere leeftijd 

zorgeloos kunt leven. We bieden ook korting op verzekeringen, zodat je geld kunt besparen 

op belangrijke uitgaven. Onze bonusregeling zorgt ervoor dat werknemers zich gewaardeerd 

voelen en extra motivatie hebben om te presteren. Kortom, wij bieden een aantrekkelijke en 

uitdagende werkomgeving met vele voordelen en mogelijkheden. 



 

 

 

Wij bieden je een spannende uitdaging in een innovatieve en gezellige omgeving.         

Wij kijken uit naar je sollicitatie per e-mail. We nemen daarna gelijk contact op.       

Voor meer informatie, neem contact met ons op! 

 

Onze contactgegevens 

Klick-Interim 

Marja Padberg 

Rosmolen 19 l 7587 RP l De Lutte 

info@klick-interim.nl 

www.klick-interim.nl 
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