
 

Werkvoorbereider 

Wij zijn op zoek naar een gedreven en gemotiveerde vakman of vakvrouw met brede kennis van Cad/Cam 
tekenen, ervaring in werkvoorbereiding en kleinschalige projecten. 

Je wordt betrokken bij het product en het proces en hebt daarbij invloed op de keuzes en stappen van morgen. 

Werkvoorbereider bij De Esdoorn: een uitdagende en afwisselende baan! 

Functie inhoud: 

Werkvoorbereiding: Tekenen, productiegegevens en projectbegeleiding 

• Bij maatwerk maak je in zelfstandig en in teamverband keuzes over design, materiaalkeuze, 
verbindingen en productiewijze. 

• Je zult productie voorbereiden van zowel standaard als maatwerk meubelen. 

• Je hebt ervaring en kunt eigenaar zijn van een kleinschalig project waarbij je met een aantal collega’s 
samenwerkt en deze mogelijk begeleid. 

• Tekeningen maak je gereed voor het CNC programmeren en kunt deze evt. op termijn zelf 
programmeren. 

• Het tekenen gebeurt momenteel in Autocad 2018-2019. (Er wordt momenteel een 3d pakket 
geïmplementeerd) 

Werkvoorbereiding: CNC programmeren (evt. op termijn en afhankelijk van ervaring) 

• Je houdt je bezig met het zelfstandig ontwerpen en schrijven van diverse programma's voor de 
verschillende CNC bovenfrezen. 

• Je kunt bepalen wat de juiste aanpak en bewerking is voor diverse producten en materialen. 

• Je bent betrokken in het continu meedenken in het verbeteren van het proces en de meubelen. 

• Kennis en ervaring met QRM en LEAN is een pré. 

Functie-eisen: 

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 

• Je beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel, streeft naar een foutvrij resultaat en bent 
eigenaar van je werk. 

• Je bent bereid samen met ons gedreven team te werken aan een constante groei en verbetering van 
jezelf, het proces en het product. 

• Je bent bereid cursussen te volgen om up-to-date te blijven met de nieuwste technieken. 

Details en Arbeidsvoorwaarden: 

• Wij hanteren de CAO: Meubelindustrie en meubileringsbedrijven. 

• Type contract: Jaarcontract met kans op een vaste baan. 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

• Pensioenopbouw bij: Pensioenfonds meubel. 

• Persoonlijk ontwikkelingsbudget van €750 euro per jaar via het CBM. 

• Bedrijfskleding en PBM's worden door de Esdoorn verzorgd. 



 

Bedrijfsprofiel 

De Esdoorn B.V. is naast totaalleverancier van meubelen/middelen voor kinderopvang ook interieurbouwer en 
productontwikkelaar. 

De Esdoorn B.V. is sinds 1991 dé specialist in het maken van meubilair voor de kinderopvang en het onderwijs. 
We maken veilig, gebruiksvriendelijk en hoogwaardig meubilair. De Esdoorn heeft diverse prijzen gewonnen, 
onder andere voor beste praktijkopleider, MVO Maatschappelijk verantwoorde onderneming, de re-
integratieprijs en prijs voor ondernemer van het jaar in de gemeente Weststellingwerf.  
Hier zijn wij uiteraard reuze trots op. 
 
Werken bij De Esdoorn betekent werken in een gemotiveerd, jong en enthousiast team. 

We maken samen prachtige producten en denken mee met elkaar en onze klanten om zo onze producten 
continu te verbeteren. 

Soort dienstverband: Voltijd 

Referentiefunctie: Werkvoorbereider/tekenaar Junior of Werkvoorbereider/tekenaar senior 

Functiegroep: D of E 

Salaris: €2355,- tot €2540,- per maand (afhankelijk van ervaring en leeftijd is loon bespreekbaar) 

 

Contact/solliciteren? 

De heer Sam Nierop: 0561-446679 of sam@esdoorn.com 

 


