
MTSA Technopower B.V. 
Westervoortsedijk 67 
6827 AT Arnhem 
 
Telefoon : +31 (0)26 3636310 
Telefax : +31 (0)26 3646717 
E-mail : sollicitatie@mtsa.nl 

Internet : www.mtsa.nl 

 
 

 
 

 
© MTSA Technopower B.V. 
Production Planner Toelevering 

 
 

 

 

Werkvoorbereider Toelevering 

      

 
 

Jouw functie 

Binnen MTSA heeft iedere werknemer meerdere rollen binnen zijn functie. Voor 
de functie van werkvoorbereider toelevering zijn dat de rollen relatiebeheerder, 
projectleider en uiteraard werkvoorbereider. Binnen de Line of Business 
Toelevering ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met 
aan jou toegewezen klanten, dit zijn er gemiddeld 15. Je zorgt ervoor dat de 
klanten op een goede manier worden geholpen bij hun vraag c.q. probleem, dit 
kan een aanvraag voor een onderdeel, samenstelaanvraag of een compleet 
product zijn. Tijdens het contact herken je kansen voor MTSA en kun je op 
inhoudelijk niveau communiceren met de klant. Tevens bestaan jouw 
werkzaamheden uit het opstellen van offertes naar aanleiding van 
klantaanvragen. Als de aanvraag een opdracht wordt ben je binnen MTSA de 
projectleider voor het realiseren van de opdracht en verantwoordelijk voor 
techniek, planning en kosten aspecten. Hierbij heb je contact met meerdere 
afdelingen binnen de organisatie. Ten behoeve van de uitvoerende afdelingen 
bereid je het werk voor en zorg je ervoor dat het werk op het gebied van tijd, 
kwaliteit en kosten worden behaald. De functie is ontstaan omdat de huidige 
werkvoorbereider toelevering volgend jaar met pensioen gaat.  
 
Je taken zijn onder andere: 

 Actief onderhouden van contacten met opdrachtgevers; 

 Doen van kostprijsberekeningen en opstellen van offertes voor 
verspanende onderdelen, mechanische samenstellingen en complete 
machines; 

 Voorbereiden en begeleiden van uitvoeringsprojecten naar maatstaven van 
kosten, kwaliteit en planning; 

 Het specificeren, onderhandelen en inkopen van  onderdelen bij 
toeleveranciers, materiaal leveranciers en het uitbesteden van werk. 

 
Wij vragen 

 Een afgeronde opleiding op MBO niveau, bij voorkeur richting metaal en/of  
verspaning; 

 Een brede technische ervaring in verspaning en machine bouw; 

 Goede communicatieve eigenschappen; 

 Ervaring met kostprijsberekeningen is een pré; 

 Affiniteit met het werken in ERP systemen. 
 
Bovendien herken je jezelf in de volgende eigenschappen: 

 Zelfstandig / doelmatig; 

 Het operationeel kunnen aansturen van een kleine groep medewerkers / 
monteurs; 

 Technisch / commercieel; 

 Sterk aanpassingsvermogen; 

 Teamspeler / communicatief. 
 

Dit is MTSA Technopower 
 

MTSA Technopower is een 
technologiebedrijf dat apparatuur 
ontwerpt en bouwt. Ons vernuft 
helpt klanten vernieuwen. Op die 
manier werkt MTSA wereldwijd 
aan de transitie naar een volledig 
veilige en duurzame 
samenleving. Dat vinden wij 
belangrijk.  
 
MTSA Toelevering legt zich toe 
op het produceren van 
onderdelen, mechatronische 
modules en complete systemen 
van enkelstuks tot kleine series. 
Wij kunnen produceren volgens 
tekening (built-to-print). 
Daarnaast kunnen onze 
engineering afdelingen de 
innovatie van onze klant via het 
traject van ontwerp tot en met het 
vervaardigen van het prototype 
en serie productie omzetten in 
een product (built-to-
specification).  
 
Iedere medewerker is belangrijk 
voor ons bedrijf. Zonder hun inzet, 
motivatie en toewijding zouden wij 
niet zijn wat wij vandaag zijn. 
Werken bij MTSA Technopower 
betekent vooral werken met en 
voor techniek waarbij 
eigenschappen als 
betrouwbaarheid, betrokkenheid, 
innovatie, creativiteit, 
zelfstandigheid, relatiegerichtheid, 
resultaatgericht en flexibiliteit 
centraal staan. 
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Wij bieden 

 Een dynamische en informele werkomgeving; 

 Aansprekende en gevarieerde projecten; 

 Een marktconform salaris in overeenstemming met de zwaarte van de 
functie; 

 Voldoende mogelijkheden voor zelfontplooiing en ontwikkeling. 
 
Jij solliciteert 

De werving en selectie voor de functie van Werkvoorbereider Toelevering wordt 
exclusief uitgevoerd door Copuli. Voor meer informatie over deze functie of 
MTSA Technopower BV kun je contact opnemen met Bagdad Ajiach op 
telefoonnummer 06-547 87 188 of b.ajiach@copuli.nl. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 


