
 

Bureau of recruiter? We weten jullie zelf te vinden. Aan het zonder opdracht voorstellen van kandidaten 

kunnen dan ook geen rechten c.q. verplichtingen worden ontleend. 

WERKEN AAN UNIEKE PROJECTEN IN EEN HECHT TEAM, WAAR IEDERS TALENT 

BENUT WORDT EN RUIMTE IS VOOR JOUW AMBITIES 
 
 

WERKVOORBEREIDER (FULLTIME) 
 

Over de functie: 

In deze mooie veelzijdige functie als werkvoorbereider zorg je voor alle benodigde zaken voor aanvang van 

projecten en bewaak en faciliteer je de voortgang. Je bent dus verantwoordelijk voor het berekenen, 

plannen, programmeren, controleren en begeleiden van de productie. Je maakt een juiste planning van 

materialen en verzorgt werkinstructies. De functie is afwisselend en uitdagend waarbij eigen initiatief zeker 

wordt gewaardeerd.  Je kunt goed communiceren in het Nederlands en Engels, werkt gestructureerd en 

analytisch en je hebt oog voor verbeteringen. Je werkt aan machines voor diverse sectoren en uiteenlopende 

installaties, veelal voor internationale klanten.  

 

Wie zoeken wij:  

- Je hebt een afgeronde MBO4+ of HBO-diploma Werktuigbouwkunde met minimaal 3 jaar 

werkervaring als werkvoorbereider;  

- Je hebt kennis van een 3D tekenpakket, bij voorkeur SolidWorks; 

- Je hebt kennis/ interesse in (nieuwe) bewerkingstechnieken en materialen; 

- Naast het Nederlands spreek en schrijf je ook goed Engels;   

- Je bent gedreven en zet net dat stapje extra om tot een beter resultaat te komen; 

- Je bent woonachtig in de regio Zuidwest Nederland en in het bezit van je rijbewijs B. 

 

Wat bieden wij:  

- Een mooie veelzijdige fulltime functie met uitdagende projecten; 

- De juiste arbeidsvoorwaarden met een goed salaris; 

- Cursussen en trainingen;  

- Een goede en informele werksfeer;  

- Teamuitjes en personeelsfeestjes. 

 

Over Verborg Engineering B.V.:  

Verborg Engineering B.V. in Roosendaal is een creatief bedrijf. Iedere dag is er anders. Het is steeds weer 

een verrassing welk mechanisch vraagstuk op het pad van het bedrijf komt en om welke oplossingen het 

vervolgens draait. De medewerkers vormen een hecht team. Verborg Engineering B.V. biedt goede 

arbeidsvoorwaarden en volop doorgroeimogelijkheden! 

 

Ben jij net zo enthousiast als wij?  

Solliciteer dan direct!  Stuur je motivatie en CV  naar hrm@pia-automation.com. Heb je nog vragen? Neem 

contact op met Jaap Verborg (uitvoerder) via tel. 085-0200905 of Jorica (HR) via tel. 085-0200900.  

 


