
 

   

 
 
Saris Aanhangers uit Hapert is sinds jaar en dag een begrip in aanhangwagens. Al sinds 1959 is het 
oer-Hollandse familiebedrijf een toonaangevende internationale speler die kwalitatieve en 
innovatieve oplossingen biedt voor elke gebruikersbehoefte. Met ijzersterke constructies, duurzame 
materialen en een gebruiksvriendelijke bediening zorgt het team van ongeveer 80 medewerkers er 
voor dat duizenden tevreden gebruikers dagelijks veilig en comfortabel de weg op gaan. De basis 
hiervan ligt onder andere in vakmanschap en innovatie. Op dit moment zijn wij vanwege uitbreiding 
op zoek naar een:  

 

Werkvoorbereider / Tekenaar, fulltime 
 
Wie zoeken wij: 
Een leergierige aanpakker die ons helpt bij het realiseren van doelstellingen.  
- Je beschikt over een MBO-opleiding, bij voorkeur richting werktuigbouwkunde; 
- Je hebt ervaring met 3D-CAD, bij voorkeur Autodesk Inventor; 
- Je hebt kennis van huidige productie technieken, met name lastechnieken; 
- Je hebt kennis van ERP/MRP achtige systemen; 
- Je hebt kennis van maak- en assemblage processen alsmede logistieke processen; 
- Je bent nauwkeurig en ondervragend van aard om processen goed te laten verlopen; 
- Je bent goed in schriftelijke en mondelinge communicatie zowel intern (collega’s) als extern 

(leveranciers); 
- Je kunt zelfstandig werken, toont initiatief, leergierig en bent positief en flexibel; 
- Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring in soortgelijke functie. 
 
Doel van de functie 
Het inrichten, met behulp van stuklijsten en arbeidsplannen, van de productie en assemblage 
processen, zodat de overeengekomen processen feilloos werken. Hierbij is het verwerken en lezen 
van tekeningen belangrijk. 
 
Wat verwachten wij van jou:  
De werkvoorbereider is de schakel tussen het vrijgeven van de tekeningen en het op juiste locatie 
verwerken van de producten om te komen tot complete eindproducten. Dit betekent dat je 
doelgericht en professioneel kunt samenwerken met verschillende disciplines in het proces, zoals 
engineering, planning, inkoop, logistiek en de productieafdelingen. Jij bent ervoor verantwoordelijk 
dat functie gerelateerde informatie van producten en onderdelen, juist in het systeem terecht 
komen zodat het maakproces feilloos verloopt. 
 
Kennis van processen, zowel het planningsysteem alsmede productieprocessen, zijn belangrijke 
randvoorwaarden voor het succesvol uitvoeren van de werkzaamheden. 
 
 
 



 

   

 
 
In deze functie zal het voorkomen dat er tekeningen gemaakt moeten worden, als ondersteuning van 
engineering, maar in deze functie het gaat niet zover dat er hele constructies verwacht worden. 
Daar vele activiteiten specifiek zijn aan ons eigen product en processen, zul je begeleiding krijgen 
zodat je de benodigde domeinkennis snel eigen kunt maken. 
 
Wat bieden wij:  
Naast een goed salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden krijg je de kans om onderdeel uit te gaan 
maken van een gemotiveerd team. Binnen Saris krijg je de ruimte om (interne) opleidingen te gaan 
volgen. In eerste instantie krijg je een jaarcontract aangeboden, met uitzicht op een vast contract. 
Ben jij de Werkvoorbereider/Tekenaar die wij zoeken? Voor meer informatie en solliciteren, reageer 
via: c.vergouwen@saris.net. 
 
 


