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Technisch werkvoorbereider- MBO+/HBO    40 uur 
 

Wat ga je doen? 
Als technisch werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor het succesvol plannen 
en organiseren van het bouwen/ elektrificeren van rupshijskranen. Het betreft hier 
zowel de technische voorbereiding, de uitvoering als het contact onderhouden met 
klant en leveranciers.  

Je bent sparringpartner en het directe aanspreekpunt voor onze monteurs en 
engineers. Je maakt de vertaalslag van de praktische uitvoering naar de vastlegging 
van de gebruikte materialen en gemaakte uren. Je werkt binnen een team met 
monteurs en engineers. In deze functie rapporteer je aan de Managing Director.  

Wat vragen we van jou? 
Jij bent zelfstandig, ondernemend en voelt je thuis in een dynamische omgeving. Je 
bent, klantgericht, vriendelijk en flexibel. Het is geen vereiste, maar wel een pre als je 
ervaring hebt op het gebied van werkvoorbereiding en beschikt over technische 
kennis op gebied van hydraulische systemen, constructiewerk en automotive. Je 
beschikt over de juiste communicatiestijl en weet het team op een natuurlijke manier 
te enthousiasmeren. Je bent in staat om op een constructieve en positieve manier, 
binnen uitdagende omstandigheden, de gestelde doelen te bereiken. 

Voor deze uitdagende functie beschik je over: 
• Een afgeronde technische opleiding op minimaal mbo niveau 4 in technische

richting (zoals motorvoertuigentechniek, werktuigbouwkunde,
elektrotechniek/energietechniek of iets vergelijkbaars);

• Bij voorkeur kennis van hydrauliek en elektronica.

• Aantoonbare relevante werkervaring;

• Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;

• Goede contactuele vaardigheden.
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Wat bieden wij? 

• Een uitstekend marktconform salaris

• Je bent onderdeel van een enthousiast team

• Een fulltime contract voor 40 uur per week

• 25 vakantiedagen

• Laptop & mobiele telefoon

• Een goede pensioenregeling

• Blijven werken aan jouw ontwikkeling

Over de organisatie 

PV-E Crane B.V. richt zich op de ontwikkeling en productie van 100% elektrische 
rupshijskranen. Ons doel is om bij te dragen aan een emissievrije en gezondere 
bouwplaats. PV-E Crane is van oorsprong een Nederlands bedrijf met het 
hoofdkantoor in Oosterhout.  

Overige informatie 
Herken jij je in de beschrijving van Technisch werkvoorbereider? Solliciteer direct 
door een mail te sturen met je cv en motivatie naar: r.boogaard@pv-ecrane.com  
Mocht je nog vragen hebben? Neem dan contact op met Rob van de Boogaard, 
Managing Director (bereikbaar via telefoon +31 (0)6 27740031 of per 
mail r.boogaard@pv-ecrane.com 


