
CALCULATOR / WERKVOORBEREIDER
Vacature

COPPENS GROEP. KOPLOPERS SINDS 1978 stal-techniek | agri-techniek | metaal-techniek



Word jij een koploper op het gebied van perfecte 
kostprijscalculaties?
Coppens Groep zoekt een Calculator/Werkvoorbereider die komt tot calculaties waarmee we scoren 

De Coppens Groep
De Coppens Groep bestaat uit Coppens Stal-techniek, Coppens Agri-techniek en Coppens Metaal-techniek. Coppens Productie-techniek 
fungeert als interne toeleverancier voor de bedrijven binnen de ‘groep’. 
We komen uit hetzelfde nest. En dat merk je. Niet zozeer in wat we doen, maar vooral in hoe we het doen. En in wie we zijn. Doordenkers en 
doorpakkers. Liefhebbers van vooruitgang. Nuchter, maar gedreven. Met als doel: (agrarische) klanten door middel van automatisering en 
hoogwaardige technologieën efficiënter en effectiever laten ondernemen.

Functieprofiel
Passende kostprijscalculaties; laat dat maar aan jou over! In jouw rol als Calculator / werkvoorbereider is dat niet alleen jouw taak máár 
bovenal de opstap naar een groter doel. De Coppens Groep streeft namelijk naar een optimale calculatie van de eigen producten. Hierbij 
gaat het om zowel artikelcalculaties (standaardisering) als productiecalculaties (werkvoorbereiding). Met andere woorden: repeterend en 
opgebouwd vanuit een systematische aanpak (inclusief onderhoud). De door jou uitgewerkte calculaties worden gebruikt als ondersteunde 
tool voor onze -gecentraliseerde- afdeling verkoop en voor aansturing van de productie (i.c.m. tekeningen en CNC-files). Als Calculator 
/ Werkvoorbereider voorzie je daarnaast de afdeling inkoop (waarmee je intensief samenwerkt) van inkoopadviezen en ben je deels 
verantwoordelijk voor de inkoop van externe bewerkingen. Logischerwijs werk je ook nauw samen met het Hoofd bedrijfsbureau (en collega’s 
binnen het bedrijfsbureau) en de afdeling productie.

VACATURE CALCULATOR / WERKVOORBEREIDER

Je taken bestaan uit
• Het opstellen en uitwerken van optimale kostprijscalculaties
•  Het adviseren en ondersteunen van onze gecentraliseerde 

afdeling inkoop
•  Het inrichten van de calculatie met een repeterend karakter 

en systematische aanpak
• Faciliteren en ondersteunen van de afdeling verkoop
•  Uitvoering van de operationele inkoop, het beheren van 

voorraad, administratie via ons ERP-Systeem en het 
beoordelen van geleverde producten en/of diensten.

•  Ontwikkelen en verder professionaliseren van de 
calculatiestrategie

Meer informatie over deze functie kun je inwinnen bij  
Leon Geraedts (Hoofd bedrijfsbureau), telefoon  
+31 (0) 6 10 25 80 85 of kijk op www.werkenbijcoppens.nl

Je sollicitatiebrief kun je sturen naar:
Coppens Groep, Heijerdijk 1, 5563 BP Westerhoven. 
Ter attentie van Leon Geraedts of mailen naar  
HR@coppensgroep.nl
 
Sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld.

De dag van morgen slimmer maken
Wat wij echt belangrijk vinden, is dat je beschikt over 
het ‘Coppens Groep-DNA’; als koploper, de dag van 
morgen slimmer maken! Op deze manier worden we niet 
alleen zelf beter, maar ook de wereld rondom ons heen. 
De focus ligt daarbij natuurlijk op onze klanten. Waarbij 
technisch maakbare, veilige, innovatieve, effectieve- en 
efficiënte oplossingen altijd leidend zijn.

Wij vragen:
•  MBO werk- en denkniveau in een technische richting (bijv. 

Werktuigbouwkunde)
•  Minimaal 3-5 jaar werkervaring in vergelijkbare functie binnen de 

metaalsector
• Basiskennis van CAD/CAM en 3D-tekenpakketten
• Ervaring binnen / en het werken met een ERP-pakket (ISAH)
• Hoge mate van zelfstandigheid
• Analytisch vermogen
• Een proactieve, accurate en gedreven (werk)houding

Wij bieden:
•  Een uitdagende en afwisselende -technische- functie met een grote 

mate van zelfstandigheid en ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling
•  Uitstekend salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Dienstverband volgens cao kleinmetaal
•  Een uiterst moderne productiefaciliteit met vooruitstrevende 

technologieën
•  Een prettige en vooruitstrevende werkomgeving, binnen een 

gemotiveerd team
•  Een financieel gezond bedrijf, met een stevig fundament onder de 

toekomst. Wij investeren jaarlijks in mensen, middelen en machines

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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