
 

 

 

Voor onze nieuwe vestiging in Oss zijn wij op zoek naar een 

Werkvoorbereider  (fulltime) 

Heb jij een probleemoplossende mentaliteit die je combineert met 
klantvriendelijkheid? Kun jij goed schakelen tussen werkzaamheden? Werk je graag 
in een productie omgeving? Dan hebben wij een leuke job voor jou op onze afdeling 
orderverwerking. 

DieVision produceert al 70 jaar stansvormen voor de grafische- en 
verpakkingsindustrie. Met behulp van de modernste productiemiddelen bedienen wij 
klanten in binnen-en buitenland. DieVision heeft vestigingen in Raamsdonksveer, 
Eerbeek en Westzaan. Eind 2021 gaan we verhuizen naar Oss. Je wordt ingewerkt 
op onze locatie in Raamsdonksveer. 

Een cruciaal onderdeel in onze bedrijfsvoering is het goed voorbereiden van een 
nieuwe order. Wensen van de klant moeten worden vertaald naar de productie. 
Hiervoor moet je een CAD tekening kunnen lezen, materiaal kennis hebben en op de 
hoogte zijn van onze productiemethoden. Kortom de spil tussen onze klanten en de 
productie. 

Kennis van stansvormen gaan we jou intern leren; Jij hebt al bewezen dat je graag 
een sleutelrol speelt en ambitie hebt om verder te groeien. Ervaring binnen de 
grafische- en/of verpakkingsindustrie is een pré. 

Wie ben jij? 

• Je werkt accuraat en bent organisatorisch; 
• Je hebt technisch inzicht en bij voorkeur (enige) kennis van hout en metaal; 
• Je hebt een (technisch) MBO diploma en ervaring in een soortgelijke functie; 
• Je bent collegiaal en flexibel. 

Wat mag je verwachten? 

• Een gedegen interne opleiding en begeleiding; 
• Een contract o.b.v. 38 uur, met vooruitzicht op een vaste aanstelling; 
• Een prettige werksfeer in een team dat bouwt aan de toekomst; 
• Goede arbeidsvoorwaarden volgens de cao van het metaalbewerkingsbedrijf. 

Solliciteren: 

Past dit bij jou? Dan zien wij graag jouw CV en motivatie brief! Deze kun je mailen 
naar pz@dievision.nl  Voor vragen over deze vacature kun je terecht bij José 
Illegems (PZ), bereikbaar via 0162-572888 of bovengenoemde mail. 
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