
Jatec in Leerdam is meer dan 30 jaar toeleverancier van mechanisch 

onderdelen en modules. Jatec freest en draait metalen en kunststof 

onderdelen om deze desgewenst voor te monteren. Onze klanten zijn 

bedrijven die klant-specifieke machines bouwen op het gebied van 

verpakkingsmachines, offshore, drukmachines en voedselverwerking. 

Jatec richt zich op het leveren van kleine tot middelgrote series met 

korte levertijden. Daarnaast heeft Jatec een spoedstraat voor het 

ondersteunen van haar klanten bij escalaties. 

 

Ter versterking van ons bedrijfsbureau, zoeken wij een: 

 

Werkvoorbereider / Projectleider 
 

Jouw werkweek 

 
Als Werkvoorbereider maak je deel uit van een 7-koppig bedrijfsbureau. Nadat je de routing binnen het 
bedrijf hebt leren kennen en je de dagelijkse gang van zaken in de werkplaats eigen hebt gemaakt, ga je 
calculeren voor offerteaanvragen en zorg je voor een zo efficiënt mogelijke werkvoorbereiding voor de 
productie. Je bent het eerste aanspreekpunt van de klant tijdens de offertefase en bij adviesvragen. 
Daarnaast communiceer je over moment van levering en je zorgt voor eventuele opvolging na levering. 
Voor de werkplaats bent je het aanspreekpunt voor vragen over de producten en je bent de 
contactpersoon van leveranciers wanneer werk wordt uitbesteed en materiaal besteld moet worden.  
 

Jouw competenties 
 

▪ HBO denk- en werkniveau door opleiding en/of ervaring; 

▪ Helikopterview met het vermogen om zaken tot in de details uit te zoeken en te organiseren; 

▪ Goede communicatieve eigenschappen; 

▪ Daadkrachtig, pragmatisch, teamspeler; 

▪ Geen 9-5 mentaliteit;  

▪ Kennis van verspanen. 

 

Dit biedt Jatec 
 

▪ Geen baan maar een loopbaan met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en 
doorgroeimogelijkheden 

▪ De mogelijkheid om met plezier terug te kunnen kijken op je werkdag; 
▪ Een innovatief werkveld; 
▪ Een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket met mogelijkheden tot maatwerk; 
▪ Een pensioenregeling. 

 

Interesse? 
 
Heeft bovenstaande vacature jouw interesse gewekt? Reageer dan snel door je sollicitatie te sturen 
naar werken@jatec.nl.  
Voor vragen kun je contact opnemen met Marc van de Weerd 06-57343299. 
Voor meer informatie nodigen we je graag uit om onze website te bezoeken www.jatec.nl. 
 
Wij verzoeken kandidaten om rechtstreeks te solliciteren bij Jatec en wensen deze vacature niet in te vullen middels tussenkomst van een 
uitzend-, detacherings- of werving & selectiebureau.  Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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