vacature
Werkvoorbereider
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Wie is Sormac?

Sormac B.V. gevestigd in Venlo
Ruim 100 jaar geleden opgericht met het specialisme de
ontwikkeling en productie van SORteerMAChines
Anno 2022 een wereldwijd, toonaangevend bedrijf dat
machines en verwerkingslijnen ontwikkelt en produceert voor
de versverwerking van groenten
Meer dan 100 collega’s die zich dagelijks met hart en ziel
inzetten voor de firma
Sormac heeft alles in eigen huis, van het bewerken van
plaatwerk tot het assembleren van complete verwerkingslijnen
Sales & service kantoor in de Verenigde Staten
Small details, big difference:
wij streven naar perfectie in ieder detail van ons werk

Wat ga je doen bij Sormac?
■
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De werkvoorbereiding van orders t.b.v. productie, magazijn en
inkoop verzorgen
Alle gegevens voor een correcte uitbesteding van een order
verzorgen
Producten analyseren op maakbaarheid
De bewerkingsvolgorde en routing bepalen
Normtijden en kostprijzen van producten vaststellen
De afdeling Engineering adviseren bij technische ontwerpen en
vraagstellingen
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Wat breng je mee?
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Hbo-werk- en -denkniveau met een opleiding richting
Werktuigbouwkunde / Logistiek
Affiniteit met ERP-systemen (kennis van Ridder iQ is een pré)
Een dynamische instelling, je bent proactief en flexibel
Een doenersmentaliteit, je gaat gestructureerd en
oplossingsgericht te werk en weet prioriteiten te stellen
Goede communicatieve vaardigheden

Wat bieden wij?

Een jaarcontract met optie tot vast contract
Een marktconform salaris
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder
27 vakantiedagen en 13 ADV-dagen (CAO Metalektro)
Een actieve personeelsverenging met gezellige uitjes
Een goede werksfeer in een jong, gedreven team
Korte communicatielijnen en een snel besluitvormingsproces

Hebben wij je interesse gewekt en
wil je reageren op deze vacature?
Stuur dan je uitgebreide motivatie en cv per e-mail naar:
s.merkx@sormac.nl
Voor telefonische informatie kun je terecht bij
Sharon Merkx (HR-manager) tel. 077 – 351 8444.

Kandidaten die worden aangedragen buiten onze eigen kanalen, worden niet meegenomen in de selectieprocedure.
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