
 
  
 
 

Word jij onze nieuwe collega? 

 

NMA Verkeer & Veiligheid is al jaar en dag dé specialist, leverancier én marktleider op het gebied van 
betrouwbare, veilige en duurzame afsluitboominstallaties voor bruggen, tunnels, busbanen en 
calamiteitenafritten.  

 
Al sinds halverwege de vorige eeuw levert NMA afsluitboominstallaties die zich onderscheiden in 
duurzaamheid, gebruiksgemak en lage beheerskosten. 

Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een: 

 

Werkvoorbereider Werktuigbouwkunde 

Wat ga je doen 

Als Werkvoorbereider Werktuigbouwkunde werk je zelfstandig aan de werkvoorbereiding voor onze 
klanten binnen de civiele techniek. Overheden, zoals gemeenten en provincies, en aannemers behoren 
tot onze klantenkring. De projecten moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen, normeringen en 
certificeringen. De werkplaats bevindt zich op dezelfde locatie als het kantoor.  

Daarnaast ben je betrokken van start tot aan de oplevering van het project. Je werkt veel samen met de 
collega’s in een klein hecht team. Je bent betrokken bij het samenstellen van stuklijsten en stel je 
inkoopspecificaties op. Je begeleidt de eventuele inspecties en verzorgt de documentaties.  

 

Belangrijkste werkzaamheden 

• Engineering 

• Invoeren van orders en gegevens 

• Offertes opvragen bij diverse leveranciers 

• Bestellen van materialen 

• Maken van voor -en nacalculaties 

• Maken van offertes 

• Bewaken van de productieplanning 

• Ondersteunende werkzaamheden voor de operationele uitvoering in de werkplaats 

 

Hier kom je terecht 

Je komt te werken bij de marktleider op het gebied van afsluitboominstallaties in Nederland.  
NMA Verkeer & Veiligheid is fabrikant en leverancier met eigen producten in de verkeersveiligheid. 
Wij zijn gevestigd in Broek op Langedijk. Collega’s komen allen uit de buurt en zijn voor langere tijd aan 
ons verbonden. Het team beschikt over veel ervaring en kennis. Je kunt bij ons veel leren maar wij 
ongetwijfeld ook van jou.  

 

 



 
 

 

 

 

Wat wij vragen 

• MBO+/HBO werk- en denkniveau richting techniek 

• Enige aantoonbare ervaring in de metaal 

• Kennis van 3D tekenprogramma’s    

• Proactieve houding en oplossingsgericht 

• In staat om zowel zelfstandig als in teamverband te kunnen werken 

 

Wat wij jou bieden 

• Een fulltime dienstverband voor een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling; 

• Beloning volgens CAO Metaal & Techniek; 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO; 

• Prettige werksfeer;  

• Voldoende mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen; 

 

Enthousiast? 

Stuur jouw motivatie en CV naar Angela de Vries (HR Business Partner)  
a.devries@eendracht-groep.com 
Zou je graag meer informatie willen? Neem dan gerust contact op met Martijn Agterberg of  
Marita Cramer op 0226-331080. Zij vertellen je graag meer over deze leuke vacature én over  
NMA Verkeer & Veiligheid 
Informatie over ons bedrijf is ook te vinden op www.nma-vv.nl en LinkedIn 
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