
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Spuiterij Munsters is de partner op het gebied van hoogwaardig schadeherstel, richttechniek en 

spuitwerk aan alle soorten en maten wegtransportmiddelen. We spreken de taal van de fleetowner, 
snappen de gedachtegang van de particulier, beheersen het truckersjargon en delen de 
vooruitstrevende ideeën van de fabrikant en carrosseriebouwer. Spuiterij Munsters is de 

verzamelnaam voor de gezonde groep Munsters bedrijven, welke bestaat uit Spuitstraat Munsters BV, 
Spuiterij Munsters BV en MPOmatic BV. 

Ons team, bestaande uit ca. 50 bevlogen vakkanjers, staat garant voor een hoog kwaliteits- en 
serviceniveau waarbij afspraak ook écht afspraak is. Dit maakt dat we het vertrouwen van velen 

binnen- en buiten de landsgrenzen hebben gewonnen. Door de groei van onze organisatie zijn we per 
direct op zoek naar een fulltime 

 
Medewerker Bedrijfsbureau & Planning (m/v) 

 
De functie-inhoud 
In de rol van Medewerker Bedrijfsbureau & Planning ben jij de schakel tussen onze kantooromgeving 
en productieafdelingen. Jij zorgt er samen met je collega’s op kantoor voor dat de spreekwoordelijke 
deur altijd openstaat maar niet door iedereen plat gelopen hoeft te worden omdat jij zorgt voor de 
gewenste duidelijkheid. Dit met als doel een efficiëntere bedrijfsvoering te creëren en het werkplezier 
bij de medewerkers uit de productie te vergroten. Je doet dit door de productieplanning op te stellen 
en deze in samenspraak met teamleiders van personele invulling te voorzien. Je zorgt dat werkorders 
compleet zijn van informatie en bepaalt de materiaalbehoefte. Je plaatst bestellingen bij leveranciers. 
Je controleert de urenadministratie en materiaalregistratie. Je berekent kosten van orders in voor- en 
nacalculatie en monitort en optimaliseert de productieperformance in overleg met het management. 
Voorts beheer je voorraden paints & non-paints en formuleer je gevraagd of ongevraagd 
verbeterprocessen. Waar nodig biedt je ondersteuning bij klantcontact.  
 
De functie-eisen 
Je bezit over een afgeronde HBO opleiding in een (technisch-) bedrijfskundige of logistieke richting en 
hebt bij voorkeur enige jaren ervaring in een soortgelijke of aanverwante functie. Je hebt affiniteit met 
techniek en bent een echte teamspeler. Je hebt gedegen kennis van- en ervaring met Microsoft Office. 
 
Interesse? 
Een uitdagende functie wacht op je binnen een snel groeiend, innovatief en gezond familiebedrijf. De 
arbeidsvoorwaarden zijn marktconform, we hanteren de CAO Kleinmetaal en hebben een eigen 
personeelsvereniging. Maak jij samen met ons een feestje van werken voor high-end klanten?  
Richt dan je cv en motivatie per e-mail aan Rick Struik via rick@spuiterijmunsters.nl. Heb je vragen? 
Neem dan telefonisch contact op via 0493-311063. 


