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VACATURE 

WERKVOORBEREIDER 
 

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega! 
Ben jij een getalenteerde werkvoorbereider?  
 
 

HERKEN JIJ JEZELF HIERIN? 
Als gedreven werkvoorbereider werk je graag mee aan de ontwikkeling van vernieuwende concepten 
en producten. Je vindt het prettig om in een evenzo gedreven, klein team van vernieuwers te werken. Je 
bent altijd op zoek hoe je productieprocessen kunt standaardiseren om een zo kort mogelijke 
doorlooptijd te realiseren. Je voelt je verantwoordelijk voor het maken van reële planningen en de 
bewaking daarvan. Je vindt het een uitdaging om ervoor te zorgen dat de juiste materialen en middelen 
op tijd aanwezig zijn. Verder beheer je de documentenstroom, stel je projectplannen op, coördineer je 
de productie van jouw projecten, bewaak je de kosten en controleer je het tekenwerk. 
 
Jij draagt bij aan de plan- en bouwtechnische werkvoorbereiding en werkbegeleiding. In opdracht van 
de afdeling Verkoop maak je de calculatie voor het betreffende project. Je hebt de verantwoording om 
verkoopovereenkomsten te controleren, materiaalstaten en werkmethoden uit te werken. Je overlegd 
met de Manager Productie wanneer de Boxen geplaatst dienen te worden en stemt daar de productie 
op af.  

 
WIE ZIJN WIJ? 
THEBOXSYSTEM is gevestigd in Made, Noord-Brabant. THEBOXSYSTEM is een modulair circulair 
huisvesting concept dat, prefab huisvestingvolumes produceert om in te wonen, te werken, te 
ontspannen en om zorg in te verlenen. Hiermee spelen wij in op de groeiende vraag en noodzaak naar 
woon- en werkplekken die snel, aanpasbaar en duurzaam gebouwd kunnen worden. Huisvesting 
aanpasbaar aan de levensdynamiek van mensen in hun verschillende levensfasen en behoeften. Deze 
manier van huisvesten past in een toekomstige circulaire economie.  
 
THEBOXSYSTEM is zo’n methode. Verandering is voor THEBOXSYSTEM geen probleem. Met een paar 
simpele ingrepen is de gekozen opstelling klaar voor een nieuwe levensfase. De modules hebben een 
oppervlaktemaat van 3,6 x 3,6 meter die dankzij het stalen frame aan elkaar gekoppeld kunnen 
worden om grotere ruimtes of combinaties van gebruiksruimtes te creëren. Wanden, vloeren en 
plafonds in verschillende uitvoeringen en materialen bepalen de indeling en uitstraling; van eenvoudig 
tot luxe. 
 
THEBOXSYSTEM heeft industrialisatie hoog op de agenda staan en zet vol in op automatisering op de 
werkvloer. We zien onszelf als producent van prefab huisvesting oplossingen en niet als bouwbedrijf. 
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WAT ZOEKEN WIJ 
Een aantal belangrijke voorwaarden voor de functie als ‘Werkvoorbereider’ zijn: 

• Een afgeronde technische opleiding op minimaal mbo-niveau. 
• Je bent goed in het lezen van technische tekeningen en details. 
• Goede materiaalkennis en kennis van detaillering. 
• Het is een pre als je kennis hebt van en interesse hebt in productiemethodes als lasersnijden, 

buis-lasersnijden, kanten, ponsen, frezen, lassen en robotisering. 
 
 

WAT BIEDEN WIJ 
• Een baan waarin zelfstandigheid een belangrijke rol speelt, binnen een innovatief familiebedrijf 

met groeiambitie. 
• Doorgroeimogelijkheden naar technisch tekenaar. 
• Opleidingsmogelijkheden. 
• Een functie waarin je de kans krijgt om mee te werken aan de toekomst van het bedrijf. 
• Een baan waar we de handen graag uit de mouwen steken en samen bouwen aan een goed 

product. 
 
 


