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Senior Werkvoorbereider Metaalbewerking 
 
Je ruime technische ervaring inzetten bij een van de belangrijkste spelers in de maakindustrie? Het proces van 
offerte tot product tot in de puntjes uitvoeren? Jij signaleert als senior werkvoorbereider plaatbewerking nieuwe 
kansen en geeft de aanzet tot product- of productieverbeteringen. Welkom in onze wereld van staal.   
 
Dit ga je doen 
Wil jij de meest unieke en veelzijdige producten laten produceren uit staal? Dan ben jij de nieuwe senior 
werkvoorbereider plaatbewerking bij Tosec in Zwolle. Vanuit je kennis van en ervaring met techniek gaat geen order 
jou boven de pet. We verwachten dan ook meer van je dan alleen het proces van offerte tot product tot in de puntjes 
uit te voeren. En jij wílt meer. Kansen in de markt signaleren en de collega’s van sales wijzen op potentiële nieuwe 
klanten, bijvoorbeeld. Bestaande klanten adviseren hun voorraden beter te beheersen. Of het management van Tosec 
overtuigen over te stappen op een innovatieve productiemethode. Want dat onze sector constant in ontwikkeling is, 
daarvan ben jij net zo overtuigd als wij. Die ontwikkelingen volg je ook op de voet. Samengevat: 
 

• stel je offertes op, plan je orders in, zie je toe op een correcte uitvoering daarvan. 

• verzorg je de inkoop van materialen of besteed je bewerkingen uit. 

• onderhoud je de contacten met klanten, leveranciers en productie. 

• help je mee Tosec nog belangrijker te maken in de maakindustrie. 
 
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 collega’s. Elk met een eigen klantenkring en eigen 
verantwoordelijkheden. Sommigen nog aan het begin van hun carrière. Anderen (zeer) ervaren, net als jij. Wat hen 
bindt, is de wens zoveel mogelijk voor hun klanten en voor Tosec te betekenen. En zichzelf nog verder te ontwikkelen. 
Daarnaast houden we hier allemaal van de gezelligheid die past bij een familiebedrijf.  
 
Jouw ijzersterke punten 
Een groot technisch inzicht. Overzicht en organisatievermogen. En een even commerciële als sociale instelling. Je kan 
dan ook met mensen van allerlei niveaus door een deur. Dat is fijn voor je klanten en ook plezierig voor de 
medewerkers op de werkvloer. Bovendien ben je stressbestendig en voel je voortdurend de uitdaging je werk beter te 
doen. Of je collega’s beter te laten werken. Daarnaast heb je:    

• een mbo-4-diploma Werktuigbouwkunde of vergelijkbaar. 

• 5 à 10 jaar werkervaring in een technische functie, het liefst in de maakindustrie: bijvoorbeeld als medior 
werkvoorbereider bij een met Tosec vergelijkbaar bedrijf of als senior in een wat kleinere organisatie. 

• ruime ervaring met AutoCAD, Solidworks en ERP. 

• oog (en oor) voor de ontwikkelingen in de plaatbewerking. 
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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 Senior 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 Senior Werkvoorbereider Metaalbewerking bij Tosec. Mail je cv met 
motivatie naar werk@tosec.nl. Liever eerst wat meer informatie? Bel dan met Tosec (038 425 00 30) en vraag naar 
Ruben Nieboer (bedrijfsleider) of Dave de Velde (hoofd bedrijfsbureau). 
Wij zien jouw reactie tegemoet! 
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