Wil jij 3D composiet projecten ontwerpen?
En wil je dit doen voor unieke projecten?
Poly Products te Werkendam is vanwege groei op zoek naar een

Werkvoorbereider - 3D Tekenaar Composiet
In deze baan ben jij verantwoordelijk voor het gehele project nadat de klant akkoord is met de offerte. Van schets t/m eindproduct!
Enkele voorbeelden van jouw taken en verantwoordelijkheden:
- Kennismaking en contact houden met de klant
- Ontwerpen (2D in Autocad, 3D in Inventor)
- Inkoop (o.a. mallen)
- Productieplanning
- Leiding geven aan jouw collega’s in de productie voor jouw projecten
- Kostenbeheersing projecten

Aangeboden
Er zijn vast meerdere soortgelijke banen, dus laat ons je vertellen waarom je
juist bij ons wilt werken.
- We zijn in het proces om een enorme 3D Printer te kopen die kan
produceren tot 4 meter x 2 meter x 1,5 meter
- Ons werk is voornamelijk maatwerk, waardoor je telkens andere projecten
hebt. Daarnaast werken we voor meerdere industrieën.
- Nadat de klant akkoord is, word jij voor het gehele traject
verantwoordelijkheid.
- We hebben over het algemeen lange dienstverbanden en daardoor een
stabiel en kwalitatief sterk team.
- Praktisch: een volledig premievrij pensioen, 31 vrije dagen en een
winstuitkering

De ideale Werkvoorbereider
We hechten niet zoveel waarde aan jouw opleiding, veel belangrijker vinden we
dat enthousiast bent over ons bedrijf en composiet / kunststof. Mocht je nog
geen kennis van composiet hebben, dan wil jij dit vast leren. Je kunt bijv. een
aantal weken in de productie werken.
De toekomst ligt in het 3D tekenen, dus ervaring met Inventor is zeker een pré.
Een technische achtergrond is ook gewenst.
Bij ons werken overigens zowel collega’s met een meer technische achtergrond
(WVB) als wel met een Industrieel Product Ontwerpen (IPO) achtergrond.

Over Poly Products
Sinds 1969 zijn wij een specialist op het gebied van vezelversterkte kunststof
producten en constructies. We hebben 50.000 m2 aan productie in
Werkendam en hebben zo’n 30 collega’s.
Momenteel hebben we 3 werkvoorbereiders en jij zult nummer 4 worden.
Onlangs hebben wij in kaart gebracht waarom mensen bij ons werken.
Hierbij 2 citaten:
‘Dat we mooie en verschillende producten en projecten maken door het hele
land die je kunt laten zien aan anderen, voor grote en kleine klanten.’
‘Mijn eigen bijdrage die ik aan het geheel kan leveren’.
Reageren op deze vacature kan via schrama@polyproducts.nl

