
 

 

 

Bij TimmerSelekt Doornenbal  in Veenendaal leveren wij kwaliteitsproducten als ramen, deuren, 

hefschuifpuien en kozijnen. Het bedrijf heeft zich daarmee afgelopen decennia een sterke positie aan 

de top van de Nederlandse timmerindustrie veroverd. Onze professionele medewerkers spelen 

daarbij een essentiële rol. Samen werken zij aan de mooiste projecten en maken de allerbeste 

producten in een dynamische maar vooral ook prettige werkomgeving met een collegiale sfeer. 

Aandacht en ruimte voor verdere ontwikkeling en groei is er voor iedere medewerker. Dat gedreven 

team van echte professionals willen we uitbreiden met een 

 

Werkvoorbereider  

 

Dit is een afwisselende functie;  jij wordt medeverantwoordelijk voor een efficiënt en ongestoord 

verloop van de hele bedrijfsvoering tussen verkoop en productie.  Dat doe je in nauwe samenwerking 

met de manager operations en de collega’s van de afdelingen verkoop en productie.  

Samen zorgen jullie er voor dat het werk elke dag weer perfect verloopt. En mocht er een probleem 

zijn zoals een afwijking in een technisch ontwerp, dan zie je dat razendsnel en lost het snel op. Het 

mooie van deze veelzijdige functie is dat je veel in een hecht teamverband met goede en 

professionele collega’s werkt maar daarnaast ook vaak zelfstandig aan de slag bent.  

Je hebt de kennis en kunde om uitstekende technische ontwerpen ui te werken voor zowel kleine als 

grote projecten met aandacht voor de gewenste en best mogelijke kwaliteit. Verder ondersteun en 

adviseer je de collega’s van de verkoopafdeling. Belangrijk is ook om klanten goed te woord te staan 

over bijvoorbeeld de voortgang en planning van projecten en, als die klant dat wil, over mogelijke 

aanpassingen. Gemaakte afspraken leg je natuurlijk nauwkeurig vast.    

Voor deze afwisselende functie is het belangrijk om, na een opleiding op mbo-niveau, ervaring en 

kennis te hebben met de productie van maatwerk kozijnen en deuren. Heel nuttig is een achtergrond 

als bijvoorbeeld bouwkundige in de timmerindustrie met kennis van de huidige norm en regelgeving. 

Belangrijk is kennis en ervaring met het optimaliseren (digitaliseren) van werkprocessen, terwijl je 

daarnaast communicatief vaardig bent en gestructureerd kunt werken.  

Voor de juiste kandidaat bieden we een uitstekend, marktconform salaris en goede 

arbeidsvoorwaarden waaronder 25 vakantie- en 7 Atv-dagen en een goede pensioenregeling. 

Bovendien krijg je ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en scholing en kom je in een hecht team 

collega’s te werken.   

Heb  je interesse stuur je CV voorzien van een persoonlijke motivatie naar  kooten@doornenbal.com  

Wil je eerst meer weten? Aarzel niet en bel direct naar 06-53163379. 
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