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Functieprofiel 
 
Functie: Planner/Werkvoorbereider 
 

De planner/werkvoorbereider die wij zoeken heeft overzicht, verkrijgt inzicht en 
creëert uitzicht. Daarnaast neem je initiatief en werk je graag samen aan 
duurzame relaties. Je bent stressbestendig, je kunt goed organiseren en je kunt 
logisch redeneren. 

Til jij met jouw nauwkeurigheid en organisatievermogen Metalis naar een hoger 
niveau? 

Wie zijn wij? 
Metalis is een groeiend bedrijf in ontwikkeling, met een sterk commercieel-sociaal 
karakter. Een betrouwbare partner op het gebied van plaatbewerking en constructiewerk. 
De medewerkers die bij Metalis werken zijn mensen die bovenal graag bij ons willen 
werken. Recent is Metalis genomineerd voor het beste ontwikkelbedrijf van Noord-
Nederland (OOM-award). Belangrijk is dat je plezier in je werk hebt en daar wat voor wilt 
doen. Hierdoor is Metalis een gerenommeerde partner voor ontwikkeling en productie van 
plaatwerk en klein constructiewerk. Hoofdbewerkingen hierbij zijn lasersnijden (plaat, buis 
en profiel), zetten/kanten, buigen en lassen (robots). 

In onze fabriek in Drachten staan de meest moderne machines voor het snijden, buigen, 
zetten en lassen van materiaal. We werken met 30 medewerkers waarvan 25 in productie. 
Onze bedrijfsprocessen zijn zowel kwalitatief als milieutechnisch ISO genormeerd. 
Daarnaast zijn we volop aan de slag om steeds meer duurzaam circulaire producten in de 
markt te zetten. De groei in het bedrijf is en wordt de komende jaren gerealiseerd door 
verdere digitalisering, automatisering en robotisering. 
 
Wat houdt de functie in? 
Als planner/werkvoorbereider heb je een veelzijdige baan en ben je de onmisbare schakel 
tussen verkoop en productie. Technische vragen vanuit de verkoop worden door jou 
opgepakt qua engineering. Je initieert nieuwe projecten en zorgt dat lopende projecten 
efficiënt worden gepland ten behoeve van de productie. Je werkt hierbij op basis van 
Continu Verbeteren (elke keer een stapje beter) en je kijkt naar de mogelijkheden die er 
zijn.  
Bij de uiteindelijke uitvoering ondersteun je de verantwoordelijke medewerkers.  Je legt 
verantwoording af aan operations manager van Metalis. Daarnaast werk je nauw samen 
met collega werkvoorbereider(s), voormannen en logistiek en stem je met hen af. 
 
Welke werkzaamheden kun je verwachten tijdens een werkdag 
Als planner/werkvoorbereider ben je in gesprek met de salesmanager en waar nodig met 
de klanten zelf voor nieuwe projecten en zorg je voor de planning. Je maakt de CAM 
programma’s voor de verschillende machines (lasers, kantbanken, doornbuigmachines en 
robots). Je maakt de recepturen en zorgt dat de materialen beschikbaar zijn. Je 
controleert de planning op dagbasis en vervolgens de doorstroom bij de uitvoering van 
werken, waarbij je eventuele knelpunten signaleert en oplost. In essentie zorg jij voor een 
juiste vertaling van klantbehoeftes naar een complete klantoplossing. 

 
Verantwoordelijkheden 
De werkvoorbereiding van Metalis is verantwoordelijk voor het volgende: 
 de engineering van nieuwe producten en/of productiemiddelen (oa mallen); 
 het tekenen van nieuwe producten (werktekeningen); 
 het CAM programmeren van lasers, kantbanken en/of robots; 
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 het werkvoorbereiden van productieorders; 
 de operationele inkoop van grondstoffen en overige benodigdheden voor het 

productieproces; 
 het tekening-, documenten-, en revisiebeheer; 
 het maken van de productieplanning (intern en extern) die afgestemd is op de klant, 

minimale voorraad en maximale benutting van de productiecapaciteit; 
 het maken van kostprijscalculaties; 
 het beheren van het kwaliteits- en milieumanagementsysteem (ISO-9001 en ISO-

14001) en het laskwalificatiesysteem (EN-1090) 
 
Deze verantwoordelijkheden worden verdeeld onder de werkvoorbereiders. 
 

 
Opleiding en ervaring 
De planner/werkvoorbereider van Metalis: 
 heeft een afgeronde technische MBO+ of HBO opleiding; 
 heeft een aantal jaren werkervaring in een vergelijkbare functie; 
 heeft overzicht en kan hoofd- en bijzaken goed scheiden;  
 is zelfstandig en kan goed plannen en organiseren; 
 beschikt over gedegen computervaardigheden; 
 is een teamspeler, met sterke communicatieve vaardigheden; 
 heeft affiniteit met het verduurzamen van bedrijfsprocessen, denk aan beperken van 

energie- en brandstofverbruik en/ of hergebruik van energie.  

Dit zijn je arbeidsvoorwaarden: 
 Een goed salaris conform CAO; 
 Goede ontwikkelmogelijkheden; 
 Goede opleidingsmogelijkheden; 
 Een dynamisch en vooruitstrevend bedrijf met leuke collega’s en een duidelijke 

visie; 
 Een grote diversiteit aan werkzaamheden en klanten. 

Herken jij jezelf in het profiel? Zo kun je solliciteren naar deze functie: 
Stuur een motivatie met CV naar G.Kooistra@Metalis.nl. Voor vragen kun je rechtstreeks 
contact opnemen met Operations Manager (G.Kooistra@Metalis.nl of  06-55262172). 

 


