
 

          
Surface Treatment zoekt wegens uitbreiding naar een betrokken en gedreven 
 

Werkvoorbereider voor onze plant in Maasbracht. 
 
Technische vragen van de klant weet je te beantwoorden en te vertalen naar de interne productie-
organisatie. Je begeleidt de projecten van order tot productie, bereidt technische tekening voor in 
werkopdrachten, flows, instructies en werktekeningen en geeft waar nodig instructie en begeleiding 
in de productie. Het maken van calculaties, berekenen van de prijs van hulpgereedschappen en 
voorbereidingen treffen bij het offertetraject zorgen voor inzicht in ons proces en garanderen een 
soepel verloop van ons hoogwaardige productieproces. Je maakt deel uit van een klein team van 
twee werkvoorbereiders en één engineer dat op korte termijn wegens gestage groei wordt uitgebreid 
tot twee werkvoorbeiders, twee engineers en een senior engineer! 
 
Karakter en kwaliteiten 
Omdenken staat centraal. Je hebt een passie voor processen en toont je betrokkenheid door na te 
blijven denken en te blijven schakelen. Hoe breng je de vraag van de klant op een efficiënte manier 
in productie? Welke werkinstructies, hulpmiddelen, tekeningen, flows en berekeningen zijn er nodig 
om de productie te ondersteunen en de klant zijn hoogwaardige product te voorzien van de perfecte 
oppervlaktebehandeling? Welke interne partijen breng je bij elkaar om de beoogde kwaliteit te 
kunnen garanderen? Je hebt een hands-on mentaliteit, bent niet gemakkelijk uit balans te brengen 
en streeft naar efficiency. 
 
Kennis en kunde 
- Afgeronde HBO opleiding, WTB of vergelijkbaar; 
- 3-5 jaar ervaring met productontwikkeling en -verbetering; 
- Kennis van coatingapplicaties en coatingproducten; 
- Kennis van diverse aluminium oppervlaktebehandelingen van aluminium (maskeren, spuiten, 

galvaniseren en anodiseren); 
- Kennis en ervaring met kostprijscalculaties; 
- Beheersing Nederlands, Engels en Duits op professionele wijze op diverse niveaus. 

Wat mag je van ons verwachten? 
Uitdagend werk in een innovatie gedreven organisatie vol gepassioneerde vakmensen. Ruimte voor 
ontwikkelingen binnen je vakgebied, ontwikkelingen van de organisatie in de internationale markt, 
ontwikkeling van jezelf. Betrokken collega’s met veel ervaring die uitkijken naar je komst. Een nette 
beloning volgens de CAO Metaalbewerkingsbedrijf. Diverse opleidingsmogelijkheden en voldoende 
tijd voor ontspanning (25 vakantiedagen, 13 ATV dagen op fulltime basis). 
 
Surface Treatment richt zich op de ontwikkeling en toepassing van hoogwaardige technische 
oppervlaktebehandeling van met name aluminium producten. Wij kennen klanten met diverse 
industriële achtergronden: van automotive, machinebouw, de semi conductor industrie tot lucht- en 
ruimtevaartindustrie. Betrouwbaarheid en kwaliteit staan hoog in het vaandel en Surface Treatment 
voldoet daarbij aan eisen als ISO 9000, AQAOP-2110, AS9100 en NADCAP. Surface Treatment is 
een jonge en innovatieve organisatie in een veeleisende omgeving, groeit en is volop in 
ontwikkeling! 
 
Contact 
Neem gerust op http://www.surfacetreatment.nl/nl een kijkje in onze wereld. Herken jij jezelf in dit 
profiel en onze organisatie, dan ontvangen we graag je CV en motivatie via 
recruitment@surfacetreatment.nl onder vermelding van de vacaturenaam. 
 
Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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