
 

 

 
Al ruim 135 jaar is KWINT leverancier van hijs- en hefmiddelen en heeft het een eigen zeilmakerij. Sinds 
1883 leveren wij hijsmiddelen op het gebied van de bouw, kraanbedrijven, industrie, transport, 
offshore en windenergie, scheepsbouw, overheid en de landbouw. Keuring en inspectie van 
hijsmiddelen is een vast onderdeel van onze dienstverlening. KWINT is een familiebedrijf en heeft  een 
landelijke dekking met vestigingen in Groningen en Tilburg. We zijn groeiende en volop in ontwikkeling. 
Om aan deze groeiende vraag te voldoen zijn wij voor de vestiging Groningen op zoek naar een 
 

Werkvoorbereider 
 
Wat ga je doen: 
Als Werkvoorbereider maak je deel uit van een dynamisch team van Service en Inspectie met  7 
collega’s op kantoor en +/- 15 monteurs in de buitendienst, verdeeld over Nederland. Je functie zal 
bestaan uit het aanvragen/beoordelen van offertes en het maken van (definitieve) begrotingen en 
calculaties. Ook zorg je voor een gedegen voorbereiding van de verschillende opdrachten, zodat de 
monteurs op locatie gelijk aan de slag kunnen. Tijdens de uitvoering blijf je betrokken en begeleid je 
het project en zorg je met je team dat het project goed verloopt. 
 
Wat zijn je taken: 

 Je zorgt voor prijscalculaties en offertes voor klanten. Ook beoordeel je offertes en houdt je 
rekening met de geldende voorschriften en kwaliteitseisen.  

 Je zorgt voor een duidelijk opdrachtdossier voor de uitvoering van de opdrachten en 
productie.  

 Je regelt zelfstandig de inkoopopdrachten en het inhuren van hulpmaterialen ten behoeve 
van projecten en reparatiewerkzaamheden; 

 Je controleert rapportages, certificaten etc. ten behoeve van de klant en koppelt dit terug 
naar de monteurs/inspecteurs  

 Ook bereid je de inkoop voor zodat materiaal en goederen tijdig beschikbaar zijn 

 Het opstellen/verwerken van certificaten in het  ERP systeem 

 
Wat vragen we van je? 

 MBO werktuigbouwkunde richting elektrotechniek/mechatronica 

 Zelfstandigheid/ accuratesse/ resultaatgericht/ flexibiliteit/teamspeler/kostenbewust 

 Affiniteit met mechanische en elektrotechnische omgeving/hijs- en hefmiddelen 
 

Wat bieden wij? 
KWINT is een dynamisch bedrijf dat continu in beweging is. We kennen een prettige werksfeer en een 
open cultuur. Het betreft een boeiende fulltime functie, waarbij wij flexibiliteit verwachten in de te 
verrichten werkzaamheden en je soms op locatie dient te zijn. We bieden een contract voor bepaalde 
tijd met kans op een contract voor onbepaalde tijd, met goede primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden volgens de SZS-cao. Dit betekent naast  25 vakantiedagen, ADV dagen en een 
goede pensioenregeling.   
 
Reageren:  
Enthousiast geworden over deze baan? Stuur je motivatiebrief met C.V. naar jobs@kwintgroep.nl  
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met onze HR Manager Yvonne 
Veenma (050-3168960). 
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