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Over Tilcoating? 

Tilcoating is een van de marktleiders op het gebied van kwalitatief hoogwaardige 

poedercoating voor vrijwel elke denkbare toepassing. 

Met meer dan 35 jaar ervaring hebben we binnen Tilcoating poedercoaten naar een hoger 

niveau weten te brengen, zowel wat betreft techniek als duurzaamheid en milieubewustheid. We 

zijn een open bedrijf, waarin ruimte is voor meer ideeën, met een bredere kijk op het vak. Een 

werkplek waar collegialiteit essentieel is, waar tijd en plaats is voor ontwikkeling en waar je 

vooral met veel plezier kunt werken. 

Voor onze afdeling planning zijn we op korte termijn op zoek naar een 

planner/werkvoorbereider, die (mede) zorgt voor de productieplanning.  

Dit maakt het voor jou leuk om bij ons te werken 

In je dagelijkse functioneren voer je een veelheid van taken uit, die je functie erg gevarieerd 

maken en zeker uitdagend. Het ene moment ben je bijvoorbeeld de planning aan het maken, het 

andere moment schakel je op operationeel niveau met de klant, of ben je in de productie aan het 

overleggen wat de actuele status is. Saai is het zéker nooit! 

Uiteraard zien we graag dat je inspeelt op de bestaande werkwijze binnen Tilcoating, maar we 

begrijpen dat jij als planner/werkvoorbereider ook graag oplossingen aandraagt en staan daar 

voor open.  

Wij zijn meer dan bereid om in jou te investeren. Je motivatie, drive en leergierigheid zijn 

daarom misschien belangrijker voor ons dan je kennis en ervaring! 

Daarnaast bieden we 

• Een afwisselende en uitdagende werkplek, waarbinnen je samen met je collega’s elke 

dag de uitdaging aangaat om de klanten van Tilcoating maximaal tevreden te stellen. 

• Een goed en marktconform salaris, waarbij wij de CAO klein metaal volgen, inclusief 8% 

vakantietoeslag. 

• 24 vakantie dagen + 12 Atv-dagen. 

• Een bonus/winstregeling is bespreekbaar. 

VACATURE 

PLANNER/WERKVOORBEREIDER – 

FULLTIME (38 uur) 
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• Je start met een aanstelling voor bepaalde tijd voor de duur van één jaar, gemiddeld 38 

uur per week. Na deze periode behoort een vaste aanstelling zeker tot de 

mogelijkheden.  

Daarom vragen wij van jou 

• Je bent bovenal een aanpakker én een goede samenwerker. 

• Je hebt goed ontwikkelde sociale “voelsprieten” en beschik je over sterke 

communicatieve eigenschappen. 

• Je kunt goed met (opbouwende) kritiek omgaan en  bent zeker van je zaak, zonder een 

betweter te zijn.  

• Het is een pré als je een goed ontwikkeld technisch inzicht hebt en/of een technische 

opleiding op MBO niveau, maar ook als je graag wilt leren willen we in gesprek komen 

met je. 

• Je kunt je makkelijk aanpassen aan snel veranderende omstandigheden en kunt dan 

snel (om)schakelen als dat van de situatie gevraagd wordt. 

Uiteraard is het pré als je al ervaring hebt als planner/werkvoorbereider binnen de 

poedercoating-industrie of aanverwante technische industrie, maar het is zeker géén vereiste! 

Interesse of wil je meer informatie? 

Voor meer informatie m.b.t. de inhoud van deze functie of m.b.t. de sollicitatieprocedure kun je 

contact met Hans Fens – recruiter, via hans.fens@tilcoating.com of telefonisch via 06-

57560566.  

Als je graag een keer een dag(deel) zelf wilt komen kijken, dan ben je van harte welkom! Je kunt 

dit ook met hem bespreken. 

Solliciteren kan tot en met vrijdag 30 oktober. Je kunt solliciteren door je CV en motivatiebrief te 

sturen naar vacatures@tilcoating.com. Je kunt ook reageren via deze WhatsApp-link. 

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