
 

 

 

 

 

 

Yart Factory Werkvoorbereider 

 

 

Aantal uur:  40 uur 

Standplaats:  Waalwijk 

 

Wie zijn wij 

Yart Factory is een productiehuis dat met behulp van moderne laser-, stans- en CNC freestechnieken 

creatieve ideeën van haar klanten omzet in tastbare producten en onderscheidende diensten.        

Yart Factory produceert een veelzijdig portfolio op maat voor de creatieve industrie (hobbymarkt), 

de grafische industrie, de lifestyle (homedeco) markt. De naam Yart Factory is een samentrekking van 

Your Art Factory. De focus van het bedrijf is ART.     

Team 

Ons top-team in Waalwijk bestaat uit ongeveer 25 medewerkers.  Elke dag werken onze commerciële 

medewerkers, dtp-er, productmanager, administratie-, productie- en logistiekmedewerkers samen 

om onze klanten te verrassen en een optimale service te kunnen bieden.     

Wat ga je bij ons doen  

Ben jij de duizendpoot die wij zoeken?  

Kun jij goed overzicht bewaren en werk jij graag in een afwisselende functie? Lees dan snel verder 

wat een functie als werkvoorbereider voor jou kan betekenen. 

Binnen deze coördinerende functie heb je meerdere rollen.  Als werkvoorbereider zorg je voor het 

voorbereiden, calculeren, ondersteunen, technische haalbaarheid en controle van alle te produceren 

orders. 

In de rol van planner zorg je met je collega’s dat er op tijd geleverd wordt. Als er materiaal of 

productie problemen zijn ben jij degene die dit signaleert en oplossingen aandraagt bij eventuele 

knelpunten, hierbij zal je ook af en toe goederen in moeten kopen. Naast de functie als planner ben 

je ook verantwoordelijk voor de te maken (na)calculaties, hierbij is een klein beetje technisch inzicht 

en ervaring met vector tekeningen wel een pré 

Met deze functie vorm jij de spil tussen de klant, het kantoor en de productie en draag je bij aan 

continue verbeteringen en optimalisatie van onze processen.   



 

 
  

 

 

 

 

Wij vragen: 

 Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift 

 Je bent nauwkeurig en daadkrachtig 

 Je hebt ervaring met plannen en calculeren   

 Je hebt van nature technisch inzicht  

 Ervaring in de grafische industrie is een pré  

Wij bieden: 

 Euro’s 

 Een fijne werksfeer met collega’s die je dagelijks aan het lachen maken, maar ook samen met 

jou de schouders eronder zetten om successen te behalen 

 Maandelijks samen met je collega’s genieten van een lekkere en gezellige lunch  

 Wanneer je jarig bent eten we een lekker taartje 

 Pensioenregeling met het Zwitserleven gevoel 

 Veel ruimte voor ontwikkeling, initiatieven en ideeën 

Ben je enthousiast geworden, stuur dan je CV met motivatie via e-mail: solliciteren@yartfactory.nl of 

je kunt bellen met Patrick Vos, 0416-33 26 72 

Voor meer informatie over ons bedrijf zie: www.yartfactory.nl  

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