SAM Precision is toeleverancier in de high tech maakindustrie. Het team bestaande uit 30+ werknemers, staat
bekend als dé specialist in het verspanen van uiteenlopende materialen. Onze producten vinden hun weg naar
uiteenlopende high tech sectoren: medisch, optisch, semiconductor, luchtvaart en voedingsmiddelen. Ons
machinepark bestaat uit moderne CNC gestuurde machines waarmee wij bemand en onbemand produceren.
Ter uitbreiding zijn wij op zoek naar een:

Werkvoorbereider
ervaren kracht die enthousiast wordt van digitalisering
Wat houd je functie in?
In deze brede functie ben je verantwoordelijk voor het bepalen en vastleggen van de juiste bewerkingsstappen en tijden voor
producten. Je zorgt er als werkvoorbereider voor, dat het product vlekkeloos door de productie loopt. Je rapporteert aan de
operations manager en werkt nauw samen met de CAD/CAM programmeurs en de planner.
Als persoon ben je zelfstandig, gedreven en houd je ervan om in een dynamische maakomgeving te werken. Je bent een
sparringpartner voor de operations manager en je collega's. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je signaleert
structurele problemen en draagt ideeën en oplossingen aan. Je vergelijkt bij nieuwe producten de NC met de VC en corrigeert
waar nodig.
Wat ga jij doen?
- Je maakt productieorders aan de hand van een calculatie, specificaties en tekeningen ;
- Je bepaalt de productieprocessen + stappen en je hebt inzicht in de uitbestedings- en inkoopmarkt om tot een correcte
prijs/kwaliteit verhouding te komen.
- Inkoop t.b.v.:
- gereedschappen
- koopdelen
- oppervlaktebehandelingen
- materiaal bij nieuwe producten
Wat vragen wij van jou:
•
•
•
•
•

MBO+ / HBO werk- en denkniveau;
Je hebt ervaring in een (hightech) maakbedrijf;
Je beschikt over grondige kennis van en ervaring met de maakbaarheid van mechanische onderdelen;
Je hebt kennis en kunde van actuele ontwikkelingen m.b.t. digitalisering van de werkvloer (Smart Industry);
Het is een sterke pré als je kennis hebt van ERP (MKG) en Lean/QRM.

Persoonlijke eigenschappen die aansluiten bij de functie en onze organisatie:
• Je denkt in kansen en mogelijkheden;
• Je bent communicatief sterk, want je bent de schakel tussen diverse afdelingen;
• Een proactieve houding en een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
• Je bent in staat om zelfstandig te werken;
• Je bent stressbestendig en kunt overzicht houden in een hectische omgeving.

Wat maakt werken bij SAM Precision B.V. uitdagend?
•
•
•
•
•
•
•

Dagelijks werk je in een zeer moderne en vooruitstrevende technische omgeving;
Je hebt de beschikking over de nieuwste systemen en apparatuur van absolute topkwaliteit;
Je bezet een belangrijke positie met veel verantwoordelijkheden en afwisseling;
SAM Precision biedt toekomstperspectief: wij kijken altijd vooruit en investeren jaarlijks in onze mensen, systemen en
machines;
Wij bieden goede ontplooiingsmogelijkheden en ruimte voor eigen inbreng;
Je werkt in een platte organisatie met korte communicatielijnen en informele omgangsvormen;
Een goede balans tussen werk en privé staat bij ons hoog in het vaandel;

Heb jij zin gekregen om aan de slag te gaan?
Solliciteer direct via myrle@samprecision.nl t.a.v. Myrle Zegers of neem contact op via 0485-383425. Meer informatie over het
bedrijf: www.samprecision.nl.
Reacties worden vertrouwelijk behandeld. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

