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Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een  
 

WERKVOORBEREIDER  fulltime  
 
Bedrijfsomschrijving  
HG Engineering houdt zich bezig met de ontwikkeling en bouw van machines en productielijnen in zeer 
uiteenlopende richtingen. Denk hierbij aan: automatiseringen, bewerkingsmachines, handelingssystemen, 
transportsystemen en verpakkingssystemen. Hierbij wordt het totaal pakket verzorgd ‘van concept tot 
realisatie’.  
Door de juiste mix tussen jong en ervaren zijn er volop kansen en mogelijkheden.   

 
Je werkzaamheden en functie informatie 
Als werkvoorbereider houd je je bezig met het verwerken van het productiepakket wat vanuit engineering aan 
je wordt overgedragen. Je zorgt dat projecten volgens planning verlopen. Je bepaalt hierbij de benodigde 
materialen en inkoopbehoefte, je hebt contact met de leveranciers, je houdt toezicht op doorlooptijd en 
project planningen. 
Je bent de schakel tussen engineering en productie. Door de grote diversiteit aan projecten, machines en 
klanten word je voorzien van zeer afwisselende en uitdagende taken. Doorgroeien naar aansturing van de 
productie behoord tot de mogelijkheden. 
 

De functie eisen 
• MBO/HBO-Werktuigbouw (of vergelijkbaar niveau)  

• 4 jaar ervaring in een soortgelijke branche 

• Kennis van diverse productietechnieken 

• Ervaring met diverse computersystemen: 2D/3D-CAD en ERP 

• Nauwkeurig en gestructureerd  

• Kostenbewust, efficiënt plannen en organiseren 

• Goede communicatieve vaardigheden  

• Verantwoordelijkheidsgevoel  

 

Wij bieden  
• Een afwisselende, verantwoordelijke en uitdagende fulltime baan  

• Persoonlijke loopbaan begeleiding  

• Prettige werksfeer binnen een modern en innovatief bedrijf  

• Mogelijkheden tot volgen van opleidingen en/of cursussen  

• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden  
 

Geïnteresseerd? 
Heb je interesse in deze functie en lijkt het je leuk om binnen ons enthousiast en gezellig team te werken?  
Neem dan gerust contact op met Bart van Gemert, telefoon: 0493-670350.  
Wil je solliciteren naar deze functie stuur dan je CV en motivatie naar: bart@hgengineering.nl   
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt door HG Engineering niet op prijs gesteld 
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