VACATURE
Per direct zoekt Axxicon Moulds Eindhoven B.V. een:

Werkvoorbereider (1 fte)
Het bedrijf
Axxicon is gespecialiseerd in het produceren van ultra precisie onderdelen, matrijzen en het kunststof spuitgieten
van zeer nauwkeurige optische en gemicrostructureerde (microfluidic) producten. Onze producten en diensten
worden wereldwijd verkocht en geleverd vanuit Eindhoven. Een team van 35 medewerkers zet vanuit de vier
kernwaarden
“Fun, Spirited, Win-win en Challenge” alles in om de wensen van onze klanten te overtreffen. Binnen Axxicon
heerst een prettige, informele en open cultuur. Wij erkennen dat medewerkers het verschil maken. Voor meer
informatie over Axxicon verwijzen wij naar onze website: www.axxicon.com

Functie
Als ervaren Werkvoorbereider ben jij verantwoordelijk voor de diverse werkvoorbereidingen van de verschillende
productgroepen. Maar daarnaast ben je ook in staat om kosten te calculeren in het voortraject, en draag je ook
zorg voor een goede technische ondersteuning op de werkvloer.
Samen met 2 collega´s vorm jij het bedrijfsbureau waar inkoop, uitbestedingen, werkvoorbereiding en planning
hand in hand gaan. Naast het werkvoorbereiden komen daarom verscheidene neventaken aan bod. Productie kent
een bedrijfsbureau, verspaning, assemblage en een magazijn. Op deze afdelingen zijn 17 vaste medewerkers in
dagdienst werkzaam.

Een goede werkvoorbereiding en technische ondersteuning zijn je hoogste prioriteit. Dat houdt in dat op de
werkvloer de werkzaamheden duidelijk zijn en fabricage plaatsvindt in de juiste kwaliteit en tegen de juiste
voorcalculatie. Je betrekt productiemedewerkers hierbij, maar bent ook in staat om technisch overwicht te geven.
Middels het gebruik van ERP software, worden de werkvoorbereidingen gemaakt en doorgezet naar de Productie
Planner waarmee je intensief samenwerkt. Buiten de productieomgeving geef je ook Sales support en ben je in
staat om professioneel met zowel klanten als leveranciers om te gaan.
Overleg met de productiemedewerkers, customer service en management gaat je gemakkelijk af. Je streeft er altijd
naar om de juiste bewerkingen in te zetten tegen de laagst mogelijke kosten.
Je kijkt steeds naar verbeteringen binnen de logistieke- en productieprocessen om zo de productiecapaciteit zo
effectief mogelijk te benutten. Lean Six Sigma en QRM zijn je niet vreemd of je bent bereid je hierin te verdiepen.
Je bent helder in communicatie en daadkrachtig waar nodig. Ervaring binnen de verspanende technieken als
slijpen, draaien en/of frezen is vereist.
Binnen productie werkt je op het bedrijfsbureau en je rapporteert aan de Production Manager.

Profiel
• Je bent een ervaren Werkvoorbereider (minimaal 5 jaar relevante werkervaring)
• Ervaring binnen de verspanende technieken als slijpen, draaien en frezen is vereist
• Je werkt op MBO+/HBO niveau, door opleiding of werkervaring
• Je bent een team player
• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en geen 9 tot 17 mentaliteit
• Je bent kritisch en kwaliteitsgericht en je hebt discipline
• Je bent in staat om te plannen, te organiseren en de voortgang in de gaten te houden
• Je denkt in mogelijkheden en gaat discussie niet uit de weg
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden op alle niveaus
• Ervaring met Lean Manufacturing en QRM is een pre
• Naast het Nederlands, spreek/schrijf je ook Engels
• Het is een cliché: klant is koning en jij snapt dat

Wij bieden
• Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, o.a. door de juiste opleiding en training
• Veel eigen verantwoordelijkheid
• Een hightech innovatieve werkomgeving
• Prettige informele werksfeer in een platte organisatie
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Als je interesse hebt in deze veelzijdige positie, stuur dan je motivatie en CV naar jobs@axxicon.com.
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