
VACATURE
Productievoorbereider / orderverwerker keukens

Functiebeschrijving

Als technisch gedreven kandidaat ben jij een onmisbare schakel in het analyseren en verwerken van ontwerpen naar 

productiefase en de opmaak van technische plannen. 

Je controleert en verwerkt binnenkomende orders van de keukenafdeling op technische correctheid en je bent 

verantwoordelijk voor het correct en tijdig bestellen van keukens en aanverwante artikelen bij onze vaste leveranciers. Je 

controleert hiernaast ook de orderbevestigingen en stuurt bij waar nodig. 

Je bent in staat eventuele confl icten tussen het plan en ontwerp, en de reële situatie te detecteren en detaillering om te 

zetten naar de praktijkoplossingen. Hierbij communiceer je steeds op een constructieve manier met de collega’s van de 

keukenafdeling.

Aanbod

Een uitdagende vaste, voltijdse job. Je werkt volgens een 

38.5 uren week en bent vrij in het weekend. 

Je maakt deel uit van een enthousiast en gemotiveerd 

team maar hebt de vrijheid om ook zelfstandig te 

werken. Je werkt nauw samen om als team een premium 

klantenservice te voorzien.

Contract van onbepaalde duur en een marktconform 

salaris. Onmiddellijke indiensttreding.

Je werkt vanuit onze kantoren in Aalst.

Profi el

Je hebt een goed ruimtelijk inzicht en feeling met interieur.

Je kan nauwkeurig en geconcentreerd werken en bent 

zelfstandig in het organiseren van je eigen taken.

Je bent stressbestendig en fl exibel.

Je hebt kennis van tekenprogramma’s (Winner is een must) 

en kan technische plannen correct interpreteren.

Je denkt in oplossingen en communiceert vlot met alle 

partijen.

Je bent punctueel en precies in het uitvoeren van je taken.

In het bezit zijn van een opleiding houttechnologie, 

productontwikkeling of interieurvormgeving of gelijkaardige 

competenties door ervaring zijn een troef.

Interesse?

Zoek je een persoonlijke en gedreven omgeving en vind je 

het een uitdaging om deze functie verder vorm te geven? 

Dan zijn we op zoek naar jou!

Schriftelijk met cv t.a.v. Hans Sterck 

via mail hanssterck@stercknv.be.
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