
 

 
  



 

 
Vacature ervaren werkvoorbereider 
aluminium productie 
 
 
Op zoek naar een uitdagende functie  binnen de geveltechnische branche met leidinggevende taken? 
Werk je graag binnen een hecht, enthousiast team? Dan zijn wij jouw werkgever!  
 
WAT HOUDT DE FUNCTIE IN? 
Jij gaat werken als ervaren werkvoorbereider binnen ons bedrijf dat gespecialiseerd is in gevel 
technische oplossingen. In onze eigen aluminium productie produceren wij aluminium kozijnen van 
fabricaat Aliplast en Alu-K. Voor onze functie van werkvoorbereider is een vereiste dat je ervaring hebt 
als werkvoorbereider in een aluminium productie waarin aluminium kozijnen/puien worden 
geproduceerd.  
 
Wat worden jouw uitdagingen?  

• Aansturen/begeleiden van onze aluminium productie  (van 3 a 4 medewerkers) 

• Het invoeren, bestellen, bewaken en begeleiden van nieuwe aluminium projecten 

• Onze klanten op de hoogte houden van de voorgang van hun project (communicatieve 

vaardigheden) 
• Verzorgen en up-to-date houden van de productieplanning 

• Maken van werkopdrachten voor aluminium productie 

• Optimaliseren van het zaagproces  

• Ondersteunende tekenwerkzaamheden 

• Ondersteunende calculatiewerkzaamheden 
 

PLAATS IN DE ORGANSIATIE 

Van Esseveld Geveltechniek is een familiebedrijf met circa 25 werknemers. Elk project dat wij maken is 
uniek, op maat gemaakt en wordt met veel enthousiasme uitgevoerd.  
 
Jouw functie als ervaren werkvoorbereider is er met name op gericht dat de verwerking van de 
nieuwe aluminium projecten van A t/m Z vlekkeloos verloopt. Zowel in de werkvoorbereiding als in de 
productie. Jij stuurt de aluminium productie aan en zorgt ervoor dat de aluminium kozijnen/puien 
tijdig geproduceerd worden. Hebben de productiemedewerkers vragen over een project? Jij staat 
paraat om deze vragen te behandelen. Belt een klant met een vraag over het project? Met plezier sta 
je de klant te woord. Bellen de monteurs in de buitendienst met een vraag? Je kijkt even mee in het 
programma en beantwoord de vraag met groot plezier! 
 
Samen met je collega’s maak je van elk project een uniek stukje maatwerk waarbij jouw ervaring en 
enthousiasme een grote rol spelen. Jouw functie begint bij het invoeren van de nieuwe projecten en 
eindigt bij het klaar zetten van de aluminium kozijnen voor montage. Vanaf dat punt neemt je collega 
van de planning het project over.  
 
Ervaring als werkvoorbereider in de aluminium productie is een vereiste voor deze functie.  
 
 
 



 

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU? 

◌ Fulltime inzetbaar als aanpakker die uitdaging ziet en snel kan schakelen 
◌ MBO+ bouwkunde / HBO diploma 
◌ Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift 
◌ Ervaring met autocad is een vereiste 
◌ Ervaring met Logikal is wenselijk 
◌ Ervaring met de CNC-machine is wenselijk 
◌ Rijbewijs B 
◌ Je woont in een straal van 30 km. om Elst Ut. 

 

 

WAT BIEDEN WIJ JOU? 

Wij zoeken iemand voor de lange termijn en bieden je een passend salaris en goede 
arbeidsvoorwaarden, deze zijn altijd bespreekbaar. En niet onbelangrijk: wij heten je welkom in een 
enthousiast team wat voor elkaar klaar staat! 
 
Wij vinden het belangrijk dat je voldoende uitdaging krijgt en jezelf ontwikkelt. Een cursus/opleiding 
volgen om je kennis verder te ontwikkelen is voor ons geen enkel probleem; wij stimuleren je graag. 
 
Je werkplek bevindt zich op het bedrijfsbureau. Tijdens het uitvoeren van je functie werk je nauw 
samen met je collega’s van de verkoop, calculatie, uitvoering en de secretaresse. Je leidinggevende is 
de directeur. Op ons kantoor heerst het motto: we doen het met elkaar. Daarbij zoeken wij jou! 
 
 

ENTHOUSIAST GEWORDEN? 

Wij nodigen je van harte uit voor een persoonlijk gesprek! We laten je dan meteen onze productie 
zien waar de kozijnen geproduceerd worden die jij uit gaat werken. We vinden het fijn als we je CV 
met een kort, begeleidend schrijven mogen ontvangen. Spreek je ons liever persoonlijk? Bel ons op 
0318-472114 en vraag naar Tiny de Jong of Kemp van Esseveld. Een CV schrijven is geen verplichting! 
Wij kijken uit naar je reactie!  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs. Wij verzoeken kandidaten om 
rechtstreeks te solliciteren bij ons en hebben als bedrijf de wens om deze vacature niet in te vullen 
middels tussenkomst van een uitzend-, detacherings- of werving & selectiebureau. 
 

 
 

Beeldvorming van reeds gerealiseerde aluminium projecten: 
 
 


