OSO. sterk staaltje
vakmanschap.
Oonincx Scheepsonderhoud BV (OSO) is een
divers bedrijf gericht op technisch onderhoud
van binnenvaartschepen, scheepsafbouw en
metaalbewerking. Onze werkplaats bevindt
zich in Werkendam. Hier worden o.a. allerlei
soorten staalconstructies geproduceerd en
geassembleerd. Technisch onderhoud aan schepen
vindt daar plaats, waar nodig. OSO werkt ook
als onderaannemer en/of als projectleider, in
samenwerking met diverse scheepserven, aan de
afbouw van binnenvaartschepen. Onze opdrachten
lopen uiteen van kleine reparaties tot groot onderhoud en revisie in zowel binnen- als buitenland.

Word jij onze nieuwe collega?

stuur je CV en motivatie naar info@oso-bv.nl
t.n.v. Jaap Oonincx

werkvoorbereider/calculator/tekenaar
(fulltime)

Als werkvoorbereider/calculator werk je nauw samen met ons salesteam om offertes met
een realistische calculatie te kunnen onderbouwen. Daarnaast zorg je dat onze collega’s in
de werkplaats en op de projecten, weten wat ze moeten doen. Je denkt in resultaat voor alle
betrokken partijen, adviseert in ontwerp, materiaalkeuze, uitvoeringsmethodieken en planning.

Wat ga je doen?

vacature

•Je stelt de calculaties op, voor het uitbrengen van offertes
•Je vraagt offertes op bij onze leveranciers
•Je maakt een organisatorische en technische werkvoorbereiding
(materiaal uittrekken, tekenen, planning)
•Je maakt indien nodig zelf ook (werk)tekeningen
•Je maakt een overdracht van calculatie naar uitvoering
•Je denkt mee over de ontwikkeling van nieuwe- en verbetering
van bestaande producten

Wat verwachten wij van jou?

•Je bent praktisch, resultaatgericht, commercieel ingesteld, accuraat en
een echte teamplayer die goed zelfstandig kan werken
•Enkele jaren vergelijkbare werkervaring, minimaal MBO niveau
•Affiniteit met- en kennis van de binnenvaart
•Bekend met de diverse metaalbewerkingstechnieken
•Goede gesprekspartner voor klanten en collega’s
•Je kunt tekeningen lezen en hebt zelf ook ervaring met Autocad tekenen
•Je beheerst de Engelse taal in woord en geschrift, Duits is een pré

Wat bieden wij?

Je gaat aan de slag bij een dynamisch bedrijf en je werkplek bevindt zich in Werkendam.
Ons bedrijf bestaat ruim 25 jaar en is de laatste jaren flink gegroeid. Als calculator/
werkvoorbereider heb je dan ook een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheden.
Je hebt uitzicht op een vaste aanstelling en we bieden een passend salaris (afhankelijk van
leeftijd en ervaring) met secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO Metaalbewerking.

