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Junior Werkvoorbereider Metaalbewerking 
 
Ben jij een echte techneut? En voel je je aangetrokken tot commercieel werken in een uitdagende 
productieomgeving? Doe dan als junior werkvoorbereider metaalbewerking ervaring op met zeer veelzijdige 
klanten en opdrachten. En ontdek je doorgroeimogelijkheden binnen Tosec. Welkom in onze wereld van staal.   
 
Dit ga je doen 
Wil jij de meest unieke en veelzijdige producten laten produceren uit staal? Dan is junior werkvoorbereider 
plaatbewerking bij Tosec in Zwolle de rol voor jou. Als schakel tussen techniek en verkoop volg je eerst een gedegen 
inwerktraject. Dat begint met 2 maanden meelopen in de productie. Zo leer je al onze machines en je collega’s op de 
werkvloer goed kennen. Vervolgens doe je een paar maanden op kantoor ervaring op met onze software. Dit alles 
onder begeleiding van een collega werkvoorbereider. Ondertussen maak je je eerste offertes en werk je orders uit 
voor productie. Zo ben je mogelijk al je eerste klanten zelfstandig van dienst geweest en leer je de weg in inkoopland. 
Samengevat bestaan je werkzaamheden daarna uit: 
 

• offertes maken voor uiteenlopende opdrachtgevers. 

• uitwerken van offertes en omzetten in orders. 

• orders uitwerken en inplannen. 

• contact onderhouden met klanten, productie en leveranciers. 
 
Toonaangevend metaalbedrijf 
Tosec mag zich met recht een grote speler in de plaatbewerking noemen. Wij verwerken namelijk een slordige 12.000 
ton staal per jaar voor ruim 600 klanten. Een veelzijdige speler ook: de ruime verscheidenheid aan plaatbewerkingen 
variëren van lasersnijden en zetten tot frezen, boren en (robot)lassen. Tosec is actief in alle sectoren van de industrie. 
Denk aan grond-, weg- en waterbouw, on- en offshore en machinebouw. Daarnaast zijn kleinere opdrachtgevers, 
bijvoorbeeld in de agrarische sector, net zo welkom bij Tosec. Zolang men ons maar om perfect maatwerk en een 
snelle, betrouwbare levering vraagt. Tosec is onderdeel van Tollenaar Industries, een familiebedrijf met 5 vestigingen 
waarvan 3 in Zwolle. 
 
De afdeling Werkvoorbereiding bestaat uit 15 gedreven collega’s. Hiërarchische verhoudingen? Daar zijn we niet zo 
van. Diplomaatjescultuur? Zul je hier niet aantreffen. Wel leuke, sociale mensen bij wie je je snel thuis voelt en die je 
helpen als je er even niet meer uitkomt. Teamuitjes en een actieve personeelsvereniging horen daar ook bij. Goed 
voor de teamgeest. Goed voor jezelf. 
 
Jouw ijzersterke punten 
Liefhebber van techniek. Dat ben je in de eerste plaats. Dat blijkt uit je opleiding, je interesses, misschien ook al uit je 
eerdere werkervaring. Commerciële aanleg verwachten we niet direct van je. Maar wel de bereidheid je hierin te 
ontwikkelen. Verder is het heel belangrijk dat je plezier beleeft aan het contact met anderen. Met je collega’s, klanten 
en leveranciers. Een beetje stress? Daar ben je niet bang voor. Daarnaast heb je: 

• een (bijna) afgerond technische MBO of HBO opleiding. Bijvoorbeeld Werktuigbouwkunde of Commercieel 
Technicus Engineering. 

• mogelijk al ervaring in de maakindustrie. 
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Wat Tosec jou kan bieden 
Bij Tosec werken we volgens de CAO Metaal en Techniek. Wel met extra’s. Zo kun je als junior werkvoorbereider 
plaatbewerking rekenen op: 
 

• een marktconform salaris of daarboven. 

• een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling. 

• een 38-urige werkweek (eventueel verspreid over 4 dagen). 

• 25 vakantiedagen. 

• reiskostenvergoeding. 

• vergoeding van relevante (vervolg)opleidingen. 

• ruime doorgroeimogelijkheden: binnen de werkvoorbereiding, naar andere afdelingen of naar andere 
vestigingen. 
 

Tijd voor het echte werk? 
Solliciteer dan vandaag nog op deze functie van Junior Werkvoorbereider Metaalbewerking bij Tosec. Mail je cv met 
motivatie naar werk@tosec.nl. Liever eerst wat meer informatie? Bel dan met Tosec (038 425 0030) en vraag naar 
Ruben Nieboer (bedrijfsleider) of Dave de Velde (hoofd bedrijfsbureau). 
Wij zien jouw reactie tegemoet! 
 

https://www.tosec.nl
mailto:werk@tosec.nl?subject=Reactie%20op%20vacature%20Junior%20Werkvoorbereider%20Metaalbewerking
tel:+31384250030

