WERKVOORBEREIDER – INGAVE (M/V)
Nuno Design N V is een zusteronderneming van DEAPLUS en staat in voor de
productie van Keukens, bad-meubels en maatkasten.
Functieomschrijving
Als werkvoorbereiding sta je in voor de correcte invoer van het dossier om over te
gaan tot productie. Je kan nabestellingen doen, out of the box denken en bent goed
in het werken met software programma’s.








Controleert het uitvoeringsdossier op haalbaarheid voor de productie.
Voert technisch plan in het gebruikte softwarepakket KORPUS (kennis Ardis is
een meerwaarde.)
Voert een technische controle uit van de dossiers.
Werkt nauw samen met interne diensten van Nuno Design NV en Deaplus.
Voert zaaglijsten in.
Volgt de orders nauwkeurig op en maakt bestelling in ADMIN ( ERP- pakket)

Profiel








Voorkennis in de sector is een meerwaarde.
Je beschikt over een opleiding in de interieurvormgeving of hebt veel ervaring
in een technische richting.
Je hebt technisch inzicht.
Je bent flexibel, stressbestendig, werkt accuraat, pragmatisch en legt de
nodige nauwkeurigheid aan de dag.
Administratief ben je zeer sterk en je gaat georganiseerd te werk.
Je bent een teamplayer maar kan evenzeer zelfstandig werken.
Uiteenlopende taken, deadlines en een hoge werkdruk schrikken je niet af

Jobgerelateerde competenties
 Fabricageprogramma's bepalen en realiseren (numerieke besturingen,
bewerkingscentra, automaten, ...)
 Domein: Productiemethodes
 Domein: Procesmethodes
 Fabricage-, goedkeurings- of installatiedocumenten opstellen (assortimenten,
procedures, bestekken, ...) De conformiteit van de uitvoering controleren
 Technische steun verlenen aan operatoren en diensten voor kwaliteit, studies
en productie
 Werkplaatsen, vestigingen of modaliteiten voor goederenbehandeling en
opslag van de producten bestuderen
 Informatie- en opvolgdocumenten samenstellen en actualiseren (stuklijsten,
technische documentatie, ...)
 Onderdelen van fabricage analyseren De processen, middelen en technische
procedures bepalen
Persoonsgebonden competenties
 Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)










Zin voor nauwkeurigheid hebben
Samenwerken als hecht team
Regels en afspraken nakomen
Contactvaardig zijn
Zelfstandig werken
Omgaan met stress
Plannen (= ordenen)
Resultaatgerichtheid

Werkervaring
Enkele jaren ervaring is een pluspunt
Contract
Vaste Job
Contract van onbepaalde duur
Plaats tewerkstelling
Vlinderstraat 20 3550 HEUSDEN-ZOLDER
Aanbod
 Een uitdagende job in een gerenommeerd en sterk groeiend bedrijf.
 Je komt terecht in een jong en dynamisch team.
 Aantrekkelijk salarispakket in functie van ervaring en inzet.
Interesse ?
Stuur dan je CV en motivatiebrief naar katrijn.vaes@deaplus.be

