
AWL is een systeemintegrator van state-of-the-art geautomatiseerde hightech machines voor verbindingsprocessen met 

wereldwijd meer dan 700 medewerkers. Met vestigingen in Nederland, Tsjechië, China, Mexico en de VS ondersteunen wij 

onze klanten overal in de wereld. Hiermee garanderen wij de globale productiviteit van onze klanten door middel van slimme 

en betrouwbare oplossingen op het gebied van high-end automatisering, robotisering en verbindingstechnologieën.

Waar wij zijn gestart als een bedrijf dat gespecialiseerd is in weerstand- en booglassen, zijn andere automatiseringsopgaven 

zoals laserlassen, lijmverbindingen, Visionsystemen, producthandling, kwaliteitscontrole en traceerbaarheid inmiddels net zo 

belangrijk. Alle disciplines zijn in onze organisatie vertegenwoordigd waardoor wij volledige oplossingen bieden.

Wij ontzorgen onze klanten van concept engineering tot en met uitstekende service. In onze organisatie zijn alle competenties 

vertegenwoordigd om deze projecten succesvol uit te voeren. Wij richten ons op zowel de automotive als algemene industrie.

Wat ga je doen?

Als Werkvoorbereider (Logistiek Engineer) heb je een brede functie en fungeer je echt als spin in het web. Jij bent de logistiek 

verantwoordelijke binnen projecten. Je bent verantwoordelijk voor het inkopen of het laten produceren van onderdelen voor 

jouw project. Hier hoort ook de voortgangsbewaking van deze inkopen bij. Eventuele kwaliteitsproblemen die ontstaan wor-

den door jou opgelost. Daarnaast heb je een belangrijke ondersteunende rol voor de projecten die opgebouwd worden in de 

Assemblage en heb je regelmatig contact met andere afdelingen en vestigingen. Naast de operationele taken voor de projec-

ten selecteren we in overleg ook een aanvullende specialisatie. Hier kan je extra energie in steken en voldoening uit halen.

Wat verwachten wij van jou?

Je hebt HBO werk- en denkniveau, richting Werktuigbouwkunde, waarbij je communicatief vaardig bent en stevig in je 

schoenen staat. Je neemt initiatief, bent proactief en in staat veranderingen door te voeren die de afdeling naar een hoger 

niveau tillen.

Wat mag je van ons verwachten?

Je komt te werken in een enthousiast team met kennis van zaken, in een uitdagende, hightech omge-ving waarbij continu 

wordt gewerkt om voorop te blijven in een internationale dynamische markt. Er is volop ruimte voor persoonlijke ontwikke-

ling, groei en scholing. Uiteraard bieden we je een marktconform salaris, met goede aanvullende arbeidsvoorwaarden. 

Te denken valt aan onder andere gratis deelname aan ons sportprogramma Boost Your Life en een winstdelingsregeling.

Meer informatie:

Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Arjan Wilbrink, Teamleider Logistic Engineering. Tel. nr: 0341 411 811.

Ben jij onze nieuwe collega?

Solliciteer dan via de onderstaande link: 

https://awl.career.emply.com/en/apply/werkvoorbereider/fq3w7s


