
 

 

Vacature Werkvoorbereider  
 

De opdracht 

PLM groeit, de orderportefeuille stroomt vol en daarom hebben wij een vacature voor een 

Werkvoorbereider. Ben jij die werkvoorbereider die kennis heeft van productiemethoden, het 

begeleiden van de productie, planmatig werkt en graag de schakel is tussen deze afdeling en de 

engineering? Wil jij de verantwoordelijkheid over onze moderne CNC plasmasnijder; met een bed 

van 24 bij 3 meter, tot 300mm dik ! Dan zijn we op zoek naar jou, lees maar snel verder!  

  

Wie zijn wij? 

PLM Cranes is producent van hijskranen die hun toepassing vinden op land in de overslag, maar ook 

op schepen zoals in de baggerindustrie. Wij bestaan al sinds 1954 en dat is niet voor niks, wij zijn 

trots op onze producten en leveren elke keer weer klant specifieke kranen. Vanaf ontwerp, de 

engineering, de onderdelen productie, het spuiten van de onderdelen tot de montage en de testfase.  

We tekenen het staalwerk, de elektrisch systemen en de hydrauliek. Maatwerk is wat wij doen! 

 

Wat ga jij doen? 

 Jij bent verantwoordelijk voor het snijden van onze staal onderdelen voor onze hijskranen; 

 Als werkvoorbereider heb je de belangrijke rol als schakel tussen de engineeringsafdeling en 

de productie afdeling. Je weet altijd de status van de onderdelen t.o.v. projecten; 

 Jij verwerkt uit 3D de snijfiles en zet ze in het programma Pro-Nest; 

 Je analyseert de tekeningen op mogelijke fouten en je bent in staat om kleine wijzigingen aan 

te brengen, dit doe je in overleg met de engineering; 

 Je bent verantwoordelijk voor het voorraadbeheer, de administratie en de inkoop van de 

staalplaten en materialen; 

 Je werk beperkt zich niet alleen tot het kantoor, regelmatig heb je overleg met je collega’s in 

de productie en stuur je ze aan;  

 Je bewaakt de voortgang van het werk, maar je houdt ook altijd de kwaliteit van het werk in 

de gaten; 

 

Jouw profiel 

 Je beschikt bij voorkeur over technische MTS opleiding of je kan een gelijkwaardig niveau 

overleggen door ervaring overleggen;  

 Je bent organisatorisch zeer sterk, jen kunt tegelijkertijd aan meerdere projecten werken; 

 Je hebt werkervaring met een CAD programma, tekening lezen is geen probleem voor je; 

 Je spreekt en schrijft Nederlands en Engels, wij werken internationaal; 

 Je bent praktijkgericht met een hands-on mentaliteit, een echte aanpakker; 

 Je toont initiatief als jij knelpunten ziet of zaken die beter of anders kunnen; 

 Stress? Als je het druk hebt stroop jij je mouwen gewoon wat verder op!;  

 

Wat bieden wij 

 PLM Cranes biedt je de ruimte en vrijheid om je te ontwikkelen binnen de afdeling; 

 Binnenkort verhuizen wij naar een nieuw kantoorpand; 

 Wij volgen de CAO van de kleinmetaal, dit houdt o.a. 24 vakantiedagen en 13 ADV dagen in 

en 8% vakantiegeld. 

 Wij bieden je een gezellige en informele werkomgeving  



 
 

Waar staat PLM Cranes voor 

Wij houden van groot materieel, van hijskranen en de industrieën waar onze machines in worden 

gebruikt. Wij zijn een hecht team, dat wordt gekenmerkt door een informele cultuur, korte lijnen en 

een no-nonsense instelling die je voelt en ziet door het hele bedrijf. We hebben een goede naam in 

de markt, wij leveren kwaliteit en gaan altijd voor een tevreden klant. Past dit bij jouw werkstijl en 

karakter, dan nodigen wij je uit te solliciteren.   

Solliciteren?  

Biedt deze vacature de uitdagingen waar jij naar op zoek bent? Dan zien wij je sollicitatie tegemoet, 

graag compleet met CV en motivatiebrief. Past deze baan niet bij jou, maar ken jij iemand die goed in 

het gevraagde profiel past? Stuur deze vacature dan door. Voor vragen over de vacature kun je 

contact opnemen met Frans Blok, 06-3014 9680 of frans@plmcranes.com. Meer informatie vind je 

op www.plmcranes.com  

  

Wij stellen het op prijs als bedrijven/ bureaus ervan afzien om naar aanleiding van deze advertentie 

ongevraagd hun CV’s of diensten aan te bieden.  

 

 


