
 

                                                 
 

ABUS is wereldwijd een van de toonaangevende fabrikanten van industriële kraansystemen en 
kraancomponenten. Een bijzonder innovatief familiebedrijf dat blijft groeien. Als internationale 
onderneming staat ABUS garant voor kwalitatief hoogwaardige producten en een betrouwbare 
klantenservice. In Nederland heeft zij een vestiging met bijna 70 medewerkers. Eerlijkheid, veiligheid en 
kwaliteit zijn de  belangrijkste waarden van ons bedrijf. 
 
Wij zijn verhuisd naar een prachtig nieuw pand. Het pand is voorzien van een Experience Center  waar 
de klant een fascinerend inzicht krijgt in de wereld van Kraansystemen. In het Technisch 
Opleidingscentrum kunnen wij Technici voorzien van de nodige in- en externe opleidingen.   
 
Ter uitbreiding van onze Service afdeling zoeken wij: 
 

Werkvoorbereider / 32-40 uur per week 
 
In deze technische functie ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding van reparatieopdrachten. Je 
bewaakt de voortgang van projecten. Je verzamelt technische gegevens, bereidt reparatie offertes voor 
en bent vraagbaak voor de Servicemonteurs. Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor het 
realiseren van een optimale, gestroomlijnde werkvoorbereiding op het gebied van storingen, reparaties 
en revisies conform de geldende werkinstructies en veiligheidsnormen. Je draagt zorg voor een 
verbetering van doorlooptijden en het optimaal benutten van het beschikbaar materiaal, materieel en 
mensen. 
 
Onze ideale kandidaat vindt het leuk om oplossingen te vinden voor problemen. Je hebt technisch en 
financieel inzicht en beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden. Daarnaast ben je 
accuraat., stressbestendig, detailgericht en werk je georganiseerd. Ben je woonachtig in de omgeving 
van Nieuwegein en op zoek naar een leuke nieuwe technische functie dan komen wij graag met jou in 
contact.  
 
Wie zoeken wij? 
- MBO niveau 4 werk- en denkniveau. 
- Affiniteit met techniek, kennis van werktuigbouwkunde en/of elektrotechniek. 
- Proactieve houding  
- Goede sociale en  communicatieve vaardigheden. 
- Goede beheersing van de Nederlandse, de Engelse en/of Duitse taal in woord en geschrift. 
- Ervaring met computer en softwareapplicaties. 

 
Wat kan je van ons verwachten? 
- Een goed salaris gebaseerd op jouw kennis en ervaring. Dit kan in de loop der jaren groeien. 
- Pensioenregeling bij Zwitserleven (beschikbare premieregeling) waarbij ABUS 2/3 van de premie 

en de kosten voor het partnerpensioen voor haar rekening neemt. 
- Een uitgebreid inwerktraject met diverse in- en externe opleiding. 

 
Ben jij diegene die wij zoeken?!  Wil je solliciteren of meer informatie over deze vacature? Bel, app of 
mail met Anouk Renkema op telefoon (06) 11 52 78 98 of vacature@abus-kraansystemen.nl.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


