
 

 

 

Replay Profs in Playgrounds is per direct op zoek naar: 

Werkvoorbereider (m/v, fulltime/parttime) 

Als werkvoorbereider ga je zelfstandig aan de slag om projecten zo goed mogelijk te 
laten verlopen door de juiste voorbereiding. Je bekijkt de order en de locatie, zodat alles 
op rolletjes loopt. Je besteld de extra materialen die nodig zijn en zorgt er voor dat het 
transport van de speeltoestellen geregeld wordt. Is er meer materieel nodig, jij regelt dit!  
Je bent het aanspreekpunt van de montageploeg en zorgt dat de klant op de hoogte 
blijft van de werkzaamheden.  

Wat heb jij in huis? 

 Je hebt HBO werk- en denkniveau. 
 Je hebt technische kennis en kan overweg met technische tekeningen. 
 Enkele jaren werkervaring in een vergelijkbare functie. 
 Je bent stressbestendig en je behoudt het overzicht in hectische situaties. 
 Je bent klantgericht en communicatief. 
 Je hebt ervaring met ERP systemen, bij voorkeur Exact Online. 
 Je bent 32-40 uur per week beschikbaar. 

 
Wat bieden wij jou? 
Je wordt lid van de Replay-familie, een familie met veel humor en 
verantwoordelijkheidsgevoel. 

 Een afwisselende baan in dagdienst waar geen dag hetzelfde is. 
 Een 4 daagse werkweek is mogelijk, vrijdagmiddag altijd vrij.  
 Een goed salaris, want bij goede medewerkers hoort ook een goed salaris. 
 Een goed pensioen, vakantiegeld en reiskostenvergoeding. 
 Ruimte voor eigen initiatief en goede ideeën (daar staan we niet alleen voor 

open, wij moedigen dit zelfs aan). 
 Enthousiaste collega’s met een mentaliteit van “wij doen het samen”. We zijn allen 

jong of jong van geest. We zijn tenslotte elke dag bezig om kinderen blij te 
maken.  

 Goede ontwikkelingsmogelijkheden en opleidingen voor de toekomst.  

Ben jij de persoon die wij zoeken? Reageer dan door een motivatiebrief en CV te mailen 
naar Anne Cox: anne@replay-speeltoestellen.nl. Voor vragen bel dan gerust: 077-
3066327 (ma t/m do). 


