
ENGINEER-WERKVOORBEREIDER  
M/V (FULLTIME) 

Wij zoeken een gedreven en enthousiaste werkvoorbereider die zowel 

technisch als klantgericht kan denken en de schakel vormt tussen 

engineering en productie. De functie biedt veel afwisseling en uitdaging 

vanwege het diverse karakter van onze projecten. Je ondersteunt, denkt 

mee en werkt nauw samen met een van de verantwoordelijke projectleiders.

Als Werkvoorbereider-Engineer ben je verantwoordelijk voor het 

voorbereiden en ondersteunen van de werkzaamheden op de afdeling 

engineering. Je hebt veelvuldig contact met toeleveranciers en collega’s, 

je kunt meerdere taken tegelijkertijd onder handen hebben en je hebt een 

proactieve houding. 

Taken
• Verrichten van werkzaamheden ten aanzien van het modelleren van 

onderdelen;

• Ondersteunen van de Engineering;

• Opzetten productie plan (bewerking aan onderdelen hangen);

• Projectplanning afstemmen met productieplanning;

• Zelfstandig uitvoeren van specifieke taken op het gebied van 

werkvoorbereiding; 

• Ondersteuning calculator voor offerte aanvragen;

• In voorkomende gevallen plaatsen van bestellingen en ingangscontrole;

• In samenspraak met de afdeling inkoop onderdelen uitbesteden en 

inkopen.

Profiel:
• HBO werk- en denkniveau;

• Technische inzicht / opleiding;

• Ervaring met Inventor en AutoCAD;

• Kennis van Word en Excel;

• Stressbestendig en goed geconcentreerd kunnen werken;

• Zelfstandig kunnen werken;

• Accuratesse.

Meer informatie:
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met   

Gerard Reezigt, tel. 0527 287873.

Reageren:
Heb je belangstelling voor deze vacatures? Stuur dan je CV met een korte 

motivatie naar vacatures@rondal.com. 

We zijn op zoek naar een: 

www.rondal.com

Rondal is producent van o.a.  

masten, gieken, tuigages, lieren, 

composiet producten, deuren, wind-

schermen en deckequipment in de 

superjachtindustrie voor zowel zeil- als 

motorjachten en bedient een wereld-

wijde exclusieve klantenkring. 

Moderne technische vaardigheden,  

uitstekend vakmanschap en een voort-

durende nadruk op vindingrijkheid 

zijn de kenmerken van ons bedrijf dat 

boven alles gelooft in toekomstgericht 

denken. Wij opereren in de voorhoede 

van de superjachttechnologie door 

nauw samen te werken met onze  

klanten en relaties. 

Naast het ontwikkelen van standaard 

concepten is Rondal sterk in het  

vertalen van de wens van de klant naar 

custom-built producten. Wij bieden 

slimme oplossingen voor complexe 

vragen.

Wij noemen dat THINK AHEAD.

www.royalhuisman.com


