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1.

Het bedrijf

Redie Interieurs is een onderneming die zich richt op de interieurbouw voor de markten Retail
(food/non-food), Hospitality, Utiliteit/Kantoor. Redie Interieurs engineert en produceert interieurs
en adviseert op het gebied van totaalinrichting. Dit doen zij met de passie en de overtuiging dat de
klant centraal staat en weten daarbij de wensen en gedachten te vertalen naar heldere en
onderscheidende interieurs.
Afgelopen jaren heeft Redie Interieurs zich ontwikkeld tot een belangrijke speler in hun markt;
innovatief, kwalitatief én professioneel. Ondernemerschap, kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid
kenmerken de kracht van Redie Interieurs. Om dit te realiseren dienen niet alleen de juiste knowhow
en ervaring in huis te zijn, maar dient men juist en vooral een open oog en oor voor (potentiële)
opdrachtgevers én voor de eigen medewerkers te hebben. Samenwerking is daarbij een
sleutelwoord. In deze cultuur is geen ruimte voor politiek en gesloten deuren. Bij Redie Interieurs
staat iedereen aan het front, iedereen ‘stroopt zijn mouwen op”. Het team is zeer belangrijk, “we
klaren een klus met elkaar”. Redie Interieurs staat bekend als een goed en sociaal werkgever waar
sfeer en gastvrijheid duidelijk herkenbaar zijn. In deze setting werken mensen gericht en hard aan
het in standhouden en verbeteren van het resultaat. Redie Interieurs is gedecideerd in het realiseren
van gestelde doelstellingen.
Om een goede invulling te kunnen geven aan de verdere groei wil Redie Interieurs het team op korte
termijn versterken met een Werkvoorbereider.

2.

De functie: Werkvoorbereider

De te selecteren Werkvoorbereider wordt verantwoordelijk voor het op een dusdanige manier
vertalen van hetgeen verkocht is, zodat de productieafdeling het project zo kan maken dat dit
voldoet aan alle met de opdrachtgever afgestemde specificaties. Dit alles binnen het gestelde budget
en tijd. Hiervoor is het noodzakelijk dat werkvoorbereiding veel afstemt en communiceert met Sales
en Productie. Dit om een basis te creëren vanuit waar werkvoorbereiding de juiste vertaling kan
maken naar productie maar ook om vanuit productie duidelijk te krijgen hoe zij een project
aangeleverd willen krijgen. Binnen de productieafdeling is veel technische knowhow aanwezig. Deze
kennis is beschikbaar, aan de werkvoorbereider hier gebruik van te maken.
Redie Interieurs is een organisatie waar veel waarde wordt gehecht aan de menselijke factor, zij
maken namelijk het verschil in professionaliteit, uitstraling, omzet, winst en groei van Redie
Interieurs. Voor een Werkvoorbereider met de juiste pro actieve instelling, die wil bouwen en

waarbij het direct en zichtbaar bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de
onderneming een drive is, is hier sprake van een mooie uitdaging. Je kiest bewust voor een
belangrijke rol binnen een dynamische MKB-omgeving en hebt de “drive” om – binnen een compact
team van gemotiveerde collega’s - een bijdrage te leveren aan de verdere groei van de onderneming.
Werkzaamheden:
•
•
•
•
•
•
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Vertalen van klantenbehoefte naar afdeling productie.
Uitwerken/engineeren overzichtstekeningen naar detailtekeningen.
Koopt projectgebonden materiaal in.
Stemt de uitgangspunten m.b.t. montage af met productie.
Pleegt de gehele projectregistratie zoals materiaalvoorzieningen en dergelijke in een ERP
pakket.
Ontwikkelt zich op het gebied van Projectleiding door verantwoordelijkheid op zich te
nemen. Stelt zich daarom pro actief op wanneer het gaat over afstemming, het maken van
afspraken en het monitoren daarvan.
Het profiel

De kandidaat heeft bij voorkeur een MBO/HBO opleiding bijvoorbeeld in een technische richting.
MBO+/HBO werk- en denkniveau. Heeft een goed inzicht in technische processen. Beschikt over een
aantal jaar relevante jaren ervaring. Goede beheersing van (2D/3D) tekensoftware, kennis van
materialen, maatvoering en productietechnieken. Ervaring in de interieurbranche is geen must, is wel
een pré. Je bent in staat je in te leven in de interieurbranche.
Je hebt een enthousiaste, gedreven en resultaatgerichte persoonlijkheid. Je bent initiatiefrijk en
creatief. Je werkt zelfstandig, accuraat en met verantwoordelijkheidsgevoel. Je stelt integriteit en
betrouwbaarheid voorop. Je bent positief ingesteld, kent geen problemen, is daartegen een
probleemoplosser. Heeft een analytisch denkvermogen en is in staat dit om te zetten in pragmatisch
handelen. Je bent leergierig en maakt je snel nieuwe werkmethoden eigen. Je voelt je thuis bij een
relatief klein team dat in onderlinge samenwerking “de klus klaart”;
Je kiest bewust voor de dynamiek en “hands-on mentaliteit” van het MKB.

4.

Competenties

Communiceren
Ideeën en informatie in heldere en correcte taal communiceren, zodanig dat de essentie bij anderen
overkomt en wordt begrepen.
Samenwerken
Een actieve bijdrage leveren aan het gezamenlijk behalen van resultaten door afstemming tussen de
eigen belangen en de belangen van de groep/de ander.

Initiatief
Gericht zijn op het zien van kansen of belemmeringen en dat hij/zij hiernaar ook handelen.
Zorgvuldigheid
Dit betekent dat de persoon gericht wil zijn op accuraat en zorgvuldig werken. Hij/zij wil effectief om
gaan met detailinformatie.
Plannen en Organiseren
Dit betekent dat de persoon het belangrijk vindt om op effectieve wijze doelen en prioriteiten te
bepalen en de benodigde tijd, acties, middelen en mensen inzet of betrekt om zo doelmatig mogelijk
de werkzaamheden te organiseren.

4.

Selectieprocedure

Na de voorselectie door Knowhow wordt het traject bij Redie Interieurs opgestart. Het selectietraject
bij Redie Interieurs zal bestaan uit meerdere gesprekken, o.a. met Carlo van Vroenhoven (Algemeen
Directeur), Ruud van de Weijer (Hoofd Bedrijfsbureau) en Mark Rijzingen (Manager Productie).

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het bureau Knowhow, de heer Bas van Hussen,
consultant (06 – 46 892 722)

