Werkvoorbereider / Verkoop binnendienst Beuker Special Projects:
Over Beuker Special Projects
Beuker Special Projects (Beuker SP) vormt samen met Beuker Kunststoffen en GrainPlastics de kunststof
divisies binnen de vermeulen groep. De vermeulen groep is een familiebedrijf bestaande uit 6 divisies die
actief zijn in de productie en handel van bouwmaterialen voor de infrastructuur en bouw, waaronder
bijvoorbeeld Kijlstra en Michel Oprey & Beisterveld. De verschillende bedrijven zijn ieder verantwoordelijk
voor de eigen operatie. Commercieel en administratief opereren de drie productiebedrijven in vergaande
mate gezamenlijk.
Beuker SP is sterk in kunststof maatwerk. We leveren kunststof leidingsystemen en ontwerpen en
produceren kwalitatief hoogwaardige maatwerkoplossingen in kunststof. Onze klanten zijn veelal
aannemers in de infra, overheden, ingenieursbureaus en afnemers in de industrie. Daarnaast is Beuker SP
continu bezig met innovaties, bijvoorbeeld de productie van PE werkboten in samenwerking met Tideman
Boats. Beuker SP is gevestigd in Opmeer, dit is tevens de standplaats van de functie.

Rol in de organisatie
Als werkvoorbereider bij Beuker SP is geen dag hetzelfde. De verschillende klanten brengen ook zeer
afwisselende projecten met zich mee. Samen met de klant werk je aan de optimale oplossing: uitdenken,
ontwerpen, calculeren en produceren van kunststof maatwerk. Technische en logistieke problemen los je
moeiteloos op.
Je werkt nauw samen met de productieleider in het plannen en aansturen van de werkzaamheden in de
productie. Je maakt deel uit van het binnendienst team werkvoorbereiding met verschillende specialisaties.
Als Werkvoorbereider ben je de spin in het web en ben je in de gelegenheid om het echte verschil te
maken. Samen met alle collega’s bouwen aan een succesvolle toekomst is het doel!

Werkzaamheden
•
•
•
•
•

Contact met klanten
Ontwerp, calculatie en planning kunststof maatwerk
Uitbrengen en opvolgen offertes
Inkoop materialen
Innovatie: uitdenken en uitwerken nieuwe concepten

Competenties
Als werkvoorbereider heb je een centrale rol in de organisatie en de processen. Door je kennis en focus op
de kwaliteit, zorg je ervoor dat voor zowel de klant als Beuker SP de optimale oplossing gevonden wordt.
Hiervoor zoeken we iemand met de volgende competenties:
• Opleiding MBO/HBO werktuigbouwkunde (of vergelijkbaar)
• Minimaal 2 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie
• Planmatige en gestructureerd
• Innovatief en kwaliteitsgericht
• Zelfstandig en communicatief vaarding
• Ervaring met 3D CAD tekenprogramma's. Solidworks is een pré
• Teamplayer met de wil en ambitie om jezelf en omgeving te ontwikkelen en te verbeteren

Wat bieden wij?
Een zeer toegewijde organisatie met liefde voor- en ervaring in kunststoffen. We streven altijd de hoogste
kwaliteit en service na om ons te onderscheiden in de markt. Wij bieden:
• Een marktconform salaris
• Zeer prettige en toegewijde werkomgeving
• Ambitieuze organisatie, die wil groeien in de toekomst
De functie is 32-40 uur per week. Kijk voor meer informatie op onze website www.beuker-bkl.com en mail
je sollicitatiebrief met CV naar M.Hendriksz@beukersp.com, t.a.v. Mathieu Hendriksz of solliciteer via
indeed.

