Werkvoorbereider / Inkoper
Ben jij die enthousiaste, werkvoorbereider die wij zoeken?
Die energie krijgt van de kans om bij te dragen aan innovatieve oplossingen voor de klant?
En deel wil uitmaken van een gemotiveerd en goed functionerend team bij een wereldspeler?
I.v.m. aanhoudende groeiende vraag naar onze producten zijn wij, ter uitbreiding van ons team, op
zoek naar een “werkvoorbereider”. In deze functie ben je lid van ons enthousiaste team met o.a.
sales, engineering, projectleiding, werkvoorbereiding, inkoop en eindmontage.
Je houdt je voornamelijk bezig met:
- inkopen van componenten en materialen a.d.h.v. stuklijsten
- inkopen van productie werkzaamheden (bijvoorbeeld RVS plaatwerk)
- ondersteunen van de afdeling eindmontage
- werkzaamheden in ERP pakket (Exact-Globe)
- je werkt intensief samen met engineering en eindmontage
- voorbereiden van internationale transporten
- je ontvangt en verstuurt zendingen
- je ondersteunt het leveren van spare-parts aan eindklanten
Beschik jij over:
- MBO-4 werk- en denkniveau, verkregen door scholing of ervaring
- affiniteit met techniek
- ervaring in machinebouw / werkvoorbereiding is een pré
- een creatieve instelling om werkprocessen steeds efficiënter uit te voeren
Verdere competenties:
- je werkt graag zelfstandig en in teamverband
- je bent gestructureerd en accuraat
- je communiceert open en duidelijk
- je hebt een no nonsens mentaliteit
- je houdt van een dynamische en flexibele werkomgeving
Wat bieden wij jou?
We bieden jou een plek in een enthousiast goed functionerend team. Naast een passend salaris zijn
er volop mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling, CAO metaalbewerkingsbedrijf, een
pensioenregeling en andere collectieve verzekeringen, en bovenal een prettige werksfeer.
Interesse?
Dan komen wij graag in contact met jou. Bel of mail naar Joep Janssen (mail: pz@limex.nl, tel: 077307-4412).

Over ons
Familiebedrijf Limex Machine Exploitatie ontwikkelt en produceert reinigingsmachines voor kratten,
emmers en tray’s voor de tuinbouw en sierteelt branche. Limex is op dit gebied een toonaangevende
internationale speler. Zo zijn we bijvoorbeeld wereldmarktleider op het gebied van wasmachines voor
bloemenemmers en hebben we als eerste een methode ontwikkeld om het ToBRFV tomatenvirus uit
oogstkratten te verwijderen. Limex ontwikkelt en bouwt de apparatuur in eigen beheer. Hierbij vragen
maatschappelijke- en marktontwikkelingen voortdurend om innovatieve oplossingen. Die leveren wij, van
standalone wasmachines tot compleet geautomatiseerde lijnen, samen met onze partners aan grote en
kleine klanten over de hele wereld. Wil je meer info over Limex? Kijk dan op www.limex.nl
Volg ons ook op social media.
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/limexwashingmachines
Facebook:
Limex - We Build Washing Machines | Facebook

