Jansen Poultry Equipment is een internationaal, toonaangevend en
succesvol bedrijf, gespecialiseerd in het produceren van hoogwaardige
kwaliteitssystemen voor de pluimveesector.
Alle systemen worden in eigen huis ontwikkeld, geproduceerd en geleverd.
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar collega’s!

ORDERVERWERKER/WERKVOORBEREIDER M/V (fulltime)
AUTOCAD TEKENAAR M/V (fulltime)
Voor onze afdeling Orderverwerking zijn wij op zoek naar een Orderverwerker/Werkvoorbereider en een AutoCad
tekenaar. De Orderwerking vormt de schakel tussen de afdeling Verkoop en de afdelingen Productie en Inkoop. In deze
functies biedt je ondersteuning aan de afdeling Verkoop in het maken van offertetekeningen. Na ontvangst van een
order worden deze omgezet naar ordertekeningen. Orders worden verwerkt tot stukslijsten die de basis vormen voor
de afdeling Productie voor het vervaardigen van de juiste onderdelen en voor de afdeling Inkoop voor het inkopen van
de juiste materialen.
Voor de functie van Orderverwerker/Werkvoorbereider ligt de focus van de werkzaamheden vooral op orderverwerking,
controle van artikelen en de juistheid van de gekozen materialen en onderdelen per project. Je weet hoe een project van
a tot z is opgebouwd, kent alle details en je kunt jezelf hierin controleren. Je maakt ook tekeningen in AutoCad.
Als AutoCad tekenaar hou je je voornamelijk bezig met de offerte- en ordertekeningen. Je tekent opstellingsplannen
en gebouwaanpassingen en draagt zorg voor de juiste handleidingen en montagetekeningen ten behoeve van
verkooporders.

TECHNIEK | SECUUR | INITIATIEF | CONTROLE
Profiel
•

Je beschikt over MBO+ werk- en denkniveau en weet goed met afdelingen te
communiceren.

•

Jouw werkwijze kenmerkt zich als nauwkeurig, professioneel, gestructureerd
en flexibel.

•

In je werk neem je jouw verantwoordelijkheid als zelfstandige collega.

•

Je hebt affiniteit met techniek c.q. machinebouw.

•

Je kunt goed overweg met MS Office en je weet de weg te vinden in
een ERP systeem.

•

Ervaring met het tekenpakket AutoCad is een pré.

•

Je beschikt over enige kennis van de Engelse taal.

•

Affiniteit met de pluimveesector is een pré.
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Wij bieden
•

Een zelfstandige functie waarbij eigen initiatief wordt gewaardeerd.

•

Ervaren collega’s waarmee je kunt sparren. Samen kom je tot de beste resultaten.

•

Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

•

Mogelijkheid tot het volgen van een relevante opleiding of cursus, conform
CAO Metaalbewerking

•

Wij bieden een jaarcontract aan met de intentie tot een vaste aanstelling
bij gebleken geschiktheid.

Over Jansen Poultry Equipment
Kwaliteitsproducten
De systemen staan bekend om hun kwaliteit en degelijkheid. Het hele proces van ontwikkeling tot eindproduct
heeft Jansen Poultry Equipment in eigen beheer. Op deze manier kan het bedrijf optimaal inspelen op de
wensen van de klant en is er oog voor het kwaliteitsbeheer van de producten. Een ander belangrijk aspect in
het kwaliteitsbeheer is het gebruik van uitsluitend hoogwaardige materialen en het toepassen van duurzame
en solide constructies. Tot het productenpakket behoren systemen voor de vermeerderingssector, legsector
en vleeskuikensector. Denk hierbij aan legnesten, volièresystemen en systemen voor eiertransport en
emissiereductie.
Kwaliteitswaarborg
Optimale productieresultaten staan niet los van gedrag, leefgewoonten en gezondheid van dieren. Kennis van
techniek en pluimvee worden bij de ontwikkeling van nieuwe systemen optimaal benut. Productontwikkeling gaat
gepaard met onderzoek en intensieve samenwerking tussen pluimveespecialisten en technische ontwikkelaars.
Het team
Het team bestaat uit zo’n 140 collega’s, onderverdeeld in verschillende afdelingen, ieder met zijn of haar eigen
verantwoordelijkheid en bijdrage in het succes. De Orderverwerker/Werkvoorbereider en AutoCad tekenaar
maken deel uit van de afdeling Orderverwerking.

Interesse?
Past deze baan bij jouw ambitie en kwaliteiten? Dan ontvangen we graag je persoonlijke gegevens en cv per e-mail:
Sandra Tolboom: s.tolboom@jpe.org. Of bel voor meer informatie met Willem-Jaap Van As op 0342 427 000.
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