
 

 
Vacature Werkvoorbereider (M/V) 

40 uur per week - standplaats: Enter 
 
Ben jij toe aan een nieuwe baan als werkvoorbereider bij een sociaal en groeiend familiebedrijf dat volop in 
beweging is? Vind je het fijn om routinematig werk af te kunnen wisselen met werkzaamheden waarvoor 
zelfstandigheid en technisch inzicht vereist zijn? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Dit zijn wij 
Morssinkhof Groep is het moederbedrijf van diverse productie- en handelsondernemingen. Met Morssinkhof 
Infra produceren we betonnen producten voor de grond-, weg- en waterbouw. Dit doen we op vijf eigen 
productielocaties in Hengelo (2x), Hardenberg, Malden en Enter. Daarnaast zijn we met onze 
handelsonderneming Brinkman Baksteencentrum leverancier van straatbakstenen en gebakken gevelstenen 
voor de zakelijke markt. Onze handelsonderneming TuinVisie levert tuinmaterialen voor de 
consumentenmarkt. Door de recente overname van Decor Son fungeert Morssinkhof Groep nu ook als 
producent van onder andere wanddecoratiematerialen en als groothandelsonderneming voor de DHZ-branche. 
Binnen de totale groep werken ruim 300 medewerkers. 
 
 Hoe ziet jouw werkdag eruit?  
Je start jouw werkdag met een bak koffie. Samen met een van de collega’s neem je kort het weekend door. 
Terwijl je naar jouw werkplek loopt vraagt een collega om een vrije dag, je neemt met hem de 
personeelsplanning door en kunt deze aanvraag direct toezeggen, jij hebt je zaakjes goed op orde! Je loopt je 
dagelijkse rondje door de fabriek om goed op de hoogte te blijven van wat er speelt op de werkvloer en zicht te 
houden op het machinepark, op deze manier kun je snel schakelen. Na de lunchpauze heb je een kort overleg 
met de locatiemanager over alle lopende zaken van die week. Hij vertrouwt er op dat jij de zaken onder 
controle hebt en door jouw rustige en analytische houding lukt dat eigenlijk altijd. Ondertussen houd je in de 
gaten of iedereen de gestelde doelen gaat halen, want dankzij jou weten ze wat er van hen verwacht wordt en 
waar nodig stuur je bij.  
 
Dit ben jij  

• Je beschikt over mbo werk- en denkniveau. 

• Je hebt minimaal 3 tot 5 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie. 

• Je hebt ervaring met het maken van een productieplanning en het bewaken van de voortgang hiervan.  

• Je bent een kei in organiseren, je maakt er een sport van om alles zo efficiënt mogelijk te regelen, van 
het bestellen van grondstoffen tot het tijdig boeken van productieorders.  

• Je bent een spin in het web, van samenwerken met de afdeling logistiek voor het realiseren van een 
optimale productieplanning tot het uitvoeren van kwaliteitswerkzaamheden om ervoor te zorgen dat 
de klant een optimaal product geleverd krijgt.  

 
Wat bieden wij jou 

• Een uitdagende en veelzijdige functie bij een nuchtere, no-nonsense organisatie waar eigen inbreng 
en ideeën worden gewaardeerd. 

• De mogelijkheid om een opleiding te volgen om je kennis nog verder uit te breiden. 

• Salaris dat in overeenstemming is met het niveau van de functie en jouw werkervaring.  

• Zeer nette secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. 8% vakantiegeld, 3,5% eindejaarsuitkering, 
25 vakantiedagen en 12 ADV-dagen, tegemoetkoming reiskosten en een goede pensioensregeling). 

 
Heb je interesse of wil je meer informatie? 
Ben jij degene die verantwoordelijkheid niet uit de weg gaat en beslissingen durft te nemen? Dan hebben wij 
misschien wel de baan voor jou! Laat ons weten dat je graag met ons in gesprek wilt komen. Dat kan via de 
mail s.ziengs@morssinkhof-groep.nl of telefoon (074-2426000). Voor vragen over deze vacature kun je contact 
opnemen met Martijn Rouweler, Locatiemanager, via telefoonnummer: 074-2426000 of per e-mail: 
m.rouweler@morssinkhof-groep.nl   
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