Vacature: Werkvoorbereider-planner
Heb jij altijd al willen werken aan systemen voor werelds grootste pretparken? En herken jij jezelf in het
onderstaande verhaal? Dan nodigt E2M jou van harte uit om kennis te komen maken voor de functie van
werkvoorbereider/planner!
Wie zijn wij?
E2M Technologies B.V. is een specialist op het gebeid van elektrische bewegingsplatformen en force
feedback systemen. Deze systemen vinden hun toepassing in pretpark attracties, maar ook in simulatoren
van vliegtuigen en race auto’s. Eigenlijk is er geen attractie of simulator die wij niet 100% echt laten
aanvoelen.
De complexe mechatronische systemen worden door E2M engineeringsafdelingen ontworpen en
uiteindelijk in de productie geassembleerd. Om de productie te sturen en in goede banen te leiden, zoeken
wij een ervaren werkvoorbereider/planner.
Wat ga je doen?
De werkvoorbereider-planner vormt de schakel tussen de operations afdeling en productie. Hierbij maakt
de werkvoorbereider de vertaalslag van order naar productie en controleert hij/zij de tekeningen op benodigdheden, Verzorgt de productie documentatie en schrijft productiehandleidingen.
Op basis van input vanuit operations en projectleiders stelt de werkvoorbereider-planner het
productieschema op voor korte en lange termijn en bewaakt deze zodat deadlines worden behaald.
Wat vragen wij?
• Opleidingsniveau MBO 4 of hoger in de richting mechatronica, werktuigbouw.
• Additionele kennis van Elektrotechniek is een pré.
• Minimaal drie jaar relevante werkervaring
• Ervaring met werken in gantt-grafieken (bijvoorbeeld MS-project)
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift.
E2M biedt:
Bij E2M kom je te werken aan super indrukwekkende en innovatieve systemen die je niet elke dag ziet.
De werkomgeving is open, moderne en internationaal georiënteerd. De hoofdvoertaal is Engels, maar je
directe collega’s spreken ook allemaal Nederlands. Verder is er voldoende ruimte en mogelijkheid om met
het bedrijf mee te groeien naar andere functies of additionele taken en verantwoordelijkheden. E2M
ondersteunt in jouw persoonlijke ontwikkeling met opleidingen en cursussen. Vanzelfsprekend is het salaris
conform de markt.

Heeft de functie van werkvoorbereider/planner jouw interesse gewekt? Stuur dan jou CV met korte
motivatiebrief naar jobs@e2mtechnnologies.eu.

