
   

 

1 van 1 
 

Functie omschrijving Werkvoorbereider / Project engineer 

De werkvoorbereider/project engineer bereidt projecten voor in de ruimste zin en wordt 

aangestuurd door de manager van het project. 

Verantwoordelijkheden: 

• Het systematisch opbouwen van relevante project- en productie informatie voor 

productie en klant; 

• Het opstellen van een werkplaats planning; 

• Het uitwerken van (detail) tekeningen, bijvoorbeeld werkplaat constructie tekeningen, 

P&ID’s etc. bij voorkeur in Autocad (Inventor) opgesteld door de sr. project engineer; 

• Het inkopen van de juiste materialen- en diensten volgens de product specificaties, 

bij geselecteerde leveranciers, binnen de gestelde werk begroting en volgens de 

product specificaties en conform de project planning; 

• Het verzamelen van alle technische informatie van toegepaste materialen, 

componenten, appendages en instrumentatie met de daarbij behorende certificaten, 

inbouwvoorschriften die onderdeel uit maken van het project; 

• Opstellen van handleidingen en documenten ten behoeve van de informatie 

voorziening naar de eindgebruiker;  

• Het (door derden) of zelf opstellen elektrische schema’s, revisie tekeningen, V&G 

plannnen en taak risico analyses per project; 

• Het bijhouden en updaten van het artikel bestand in de EXACT ERP Software met 

aanvulingen en/of wijzigingen in prijs en/of uitvoering; 

• Afstemmen van project informatie met de ‘werkplaats’  

Bevoegdheden: 

• Zelfstandig organiseren van bovenstaande project gerelateerde werkzaamheden;  

• Zelfstandig inkopen van materialen binnen de project werk begroting; 

• Het bijwonen, wanneer noodzakelijk, van bouwvergaderingen en/of video overleggen. 

Functie eisen: 

• MBO+/HBO opleiding bij voorkeur WTB en of Mechatronica; 

• Kennis van procestechniek; 

• Kennis van relevante software programma’s  (o.a EXCEL/WORD/Microsoft Projects), 

Autodesk (ACAD Inventor); 

• Goede communicatieve vaardigheden in woord- en geschrift in Nederlands/Engels 

• In bezit van Rijbewijs (B). 

Wij bieden: 

• 40-urige werk week (8.30…17.00 uur); 

• Standplaats Gorredijk; 

• Salariëring in overeenstemming met opleiding, ervaring en leeftijd volgens de CAO 

Kleinmetaal / Metaal en Techniek.  
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Informatie: 

• Wij zien je graag je sollicitatie tegemoet et CV voor 12 Februari 2021; 

• Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dhr. Frits Wellling,  

Tel. 0651603156 


