
 

 

 

 

LEADING IN TECHNOLOGY! 

Sormac is wereldwijd een toonaangevend bedrijf dat machines en verwerkingslijnen 

ontwikkelt en produceert voor de groentenverwerkende versindustrie. 

We hebben een goede reputatie op het gebied van schilmachines voor aardappelen, wortelen 

en uien, en zijn de meest vooruitstrevende producent van was- en droogsystemen voor 

(delicate) bladgroenten. Sormac streeft naar perfectie in ontwerp, constructie en 

functionaliteit, waardoor onze klanten het best mogelijke eindproduct van hoge kwaliteit 

kunnen leveren aan hun klanten. 

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een: 

Werkvoorbereider 

Functie-informatie: 

 

De  Werkvoorbereider zorgt ervoor dat de productie efficiënt en binnen de gestelde tijd en 

tegen de gecalculeerde kosten uitgevoerd wordt, door een goede voorbereiding van het werk 

voor de productie van machines, halffabricaten en onderdelen. 

• voert de werkvoorbereiding uit van orders ten behoeve van de productie 

• bereidt interne orders voor t.b.v. magazijn en inkoop 

• maakt uitbestedingsstuklijsten en bereidt het tekeningenpakket voor ter uitbesteding en 

voert alle bijbehorende taken voor het correct uitbesteden van een order uit 

• analyseert producten op maakbaarheid, bepaalt de bewerkingsvolgorde alsmede de 

routing 

• stelt normtijden vast en lost technische problemen op 

• adviseert de afdeling engineering bij technische ontwerpen en vraagstellingen 

• is verantwoordelijk voor de calculatie van de kostprijzen 

 

  



 

 

 

 

 

Functie-eisen: 

 

De  Werkvoorbereider 

• heeft een HBO werk- en denkniveau met minimaal een afgeronde MBO opleiding 

richting Werktuigbouwkunde / Logistiek 

• heeft kennis van ERP-systemen 

• heeft een positieve, proactieve en flexibele instelling en werkhouding 

• heeft goede communicatieve vaardigheden 

• heeft een hands-on mentaliteit 

 

Sormac biedt: 

• Een zelfstandige en uitdagende job in een groeiende, internationale organisatie binnen 

een jong team 

• Een marktconform salaris 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder 25 vakantiedagen en 13 ADV-

dagen 

• Goede ontwikkelingsmogelijkheden 

• Een prettige werksfeer 

 

Inlichtingen en reageren: 

Voor telefonische informatie kunt u terecht bij Sharon Merkx (HR Manager), bereikbaar op  

telefoonnummer 077 – 782 0121. 

Uw reactie zien wij graag tegemoet via s.merkx@sormac.nl   

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.    

Voor alle vacatures geldt dat wij geen prijs stellen op acquisitie door derden. 

www.sormac.nl 

 


