
 
 

 
Vacature: Werkvoorbereider Hout 
 

Als werkvoorbereider houtbewerking houd jij je  bezig  met het produceren en begeleiden van 
opdrachten. Het machinepark waar jij bewerkingen mee uitvoert is uitgebreid en modern.  
Jij bent het aanspreekpunt voor de productie en je werkt  nauw samen met de engineeringsafdeling 
en de planning; je bent de schakel tussen de tekenkamer en de productie. 
 Daarnaast heb je een aansturende functie voor de collega's. Je coacht en begeleidt medewerkers en 
treedt op als klankbord en vraagbaak.   

 
Wat zijn je specifieke taken? 

 Je maakt ontwerpen en tekeningen en programmeert machines op basis van 
klantspecificaties en technische voorschriften; 

 Je toont initiatieven en denkt mee in productontwikkeling (nieuwe innovatieve ideeën, 
ontwikkelingen, verbeteringen en/of oplossingen); 

 Je begeleidt en stuurt medewerkers aan en zorgt voor een effectieve en efficiënt werkende 
afdeling (bewaking en optimaliseren van de productieprocessen); je grijpt in bij afwijkingen 
en lost deze in overleg met de betrokken medewerkers op; 

 Je overlegt regelmatig over actuele zaken en lopende orders; je draagt zorg voor de juiste 
instructie aan medewerkers zodat orders op een correcte manier en volgens 
klantspecificaties worden uitgevoerd;  

 Je draagt zorg voor alle noodzakelijke boekingen van het project in het 
productiebesturingssysteem. Tevens verzorg je de urenadministratie en alle andere 
noodzakelijke boekingen van het project; 

 Je bewaakt een goede en veilige werking van machines en materialen binnen jouw afdeling 
door een goed onderhoudsbeleid en stelt indien nodig, noodzakelijke investeringen voor aan 
de directie; 

 Je controleert of de ontvangen opdracht duidelijk is. Neemt indien nodig contact op met de 
afdeling verkoop om informatie aan te vullen;  

 Je verricht alle overige werkzaamheden die in redelijkheid gevorderd kunnen worden. 

Waaruit bestaat jouw relevante kennis of ervaring? 

 Je beschikt over een afgeronde relevante opleiding op MBO-4 niveau, bij voorkeur 
houtbewerking;  

 Je bent bekend met software ten behoeve van het genereren van technische tekeningen 
(w.o. Solid Works en Maestro); tevens ben je bekend met het werken met Outlook, Word en 
Excel; 

 Je beschikt over goede communicatieve en contactuele vaardigheden (ervaring in het 
aansturen van medewerkers is een pré). 

 Je hebt minimaal 2-5 jr. ervaring in een soortgelijke functie en werkomgeving; 



 
 

 

Wat bieden we jou? 

 Een prettige, ongedwongen werksfeer in een klein team; 

 Een grote mate van zelfstandigheid en verantwoording; 

 Een bedrijf dat openstaat voor innovatieve ideeën; 

 Een salaris dat in overeenstemming is met de functie. 

Herken jij jezelf in dit profiel en wil jij deze uitdaging aangaan, stuur dan je CV en motivatie naar 
hrm@pillenbv.nl 

Wil je nadere informatie over de functie, aarzel dan niet contact op te nemen met Carolien Stevens, 
afdeling HRM en bekijk www.pillen.eu  
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