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WORD JIJ ONDERDEEL 
VAN ONS TEAM? 



Ben jij een communicatief
ingestelde, hands-on,
technisch werkvoorbereider
en calculator?

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Vlak -en rondslijpen, Plaatwerk divers, Stanswerk, Diverse manieren van droog -en 

natstralen, Cleanroom verpakken en reinigen, Assemblage, Uitgebreide meetkamer en dit 

alles binnen een volledig temperatuur geconditioneerde productie werkomgeving.

Onze markt waarin wij ons bewegen bestaat uit o.a. Medisch, Lucht -en

Ruimtevaart, Biotechnologie en Semi Conductor Industrie. Maar als Technisch 

Werkvoorbereider – Calculator is het uiteraard ook mogelijk nieuwe klanten te benaderen 

en nieuwe markten te verkennen.

Als technisch werkvoorbereider en calculator... 

...ben jij bezig met communicatie, klanten en techniek.

Binnen de 6000m2 vloeroppervlakte van Larsen & Buhl is een breed scala van 

productietechnologieën aanwezig. Het is dus zaak dat je veel kennis hebt van deze 

technologieën. De “In huis” technologieën: 3-4-5-assig simultaan CNC frezen waaronder 

diverse 24/7 gerobotiseerde cellen, CNC draaien, CNC-langdraaien, Conventioneel draaien 

en frezen, Draadvonken, MIG lassen + manipulator, Puntlassen, Elektrolytisch polijsten,  



• Voorbereiden verkooporders incl. levertijden

• Calculeren van ontvangen aanvragen en uitbrengen van offertes

• Offertes omzetten naar order

• Meedenken met de klant en (indien nodig) aanpassingen in het ontwerp adviseren

• Toetsen en beheren van maakbaarheid, kwaliteit en doorlooptijd

• Technisch voorbereiden van de productie: controleren hoeveelheid voorraad grondstoffen en/of halffabricaten,

en deze toewijzen aan productie order

• Reserveren en/of bestellen van de benodigde materialen, indien noodzakelijk.

• Op het moment van offerte naar klantorder, inkoop inlichten dat materialen besteld

kunnen worden voor de order.

• Aanmaken van productieorders in het systeem. Bij significante aanpassingen, informeren van productieleider

• Zorg dragen voor de juiste prijs afspraken in het systeem

• Voor en nacalculaties zorgvuldig (her) berekenen

• Bewaken van levertijden en bij afwijkende constateringen overleggen met planner van levertijden.

• Direct klant contact

• Assisteren bij de instandhouding van de certificeringen.

De werkzaamheden:

• Productie kennis (hoogwaardige precisie onderdelen)

• Materiaal kennis

• Machine kennis

• Inzicht in het productie proces en kennis van 

bewerkingsmethoden en technieken

• Kennis van het ERP systeem 

 (Plan de Campagne) is een pre

Kennis

• Denken in mogelijkheden en kansen

• Geloven in groei

• Combinatie van intuïtie en onderbouwing

• Experimenterend leren

• Hulp vragen

Mindset
• Aantoonbare commerciële en technische vaardigheden

• Probleemoplossend vermogen

• Uitstekende contactuele en communicatieve eigenschappen

• Commercieel technische achtergrond

Vaardigheden

• Analytisch

• Commercieel

• Sociaal en communicatief vaardig

• Gestructureerd en creatief (innovatief )

Eigenschappen



Larsen & Buhl Ready? 

Heeft deze vacature je geïnspireerd?  

Stuur dan snel  jouw motivatie en CV naar: 

 info@larsenenbuhl.nl 

Wie weet kom jij ons team versterken. 




