
 

 

Allround plaatwerker TIG-RVS/Machine-operator 

Wil jij zelfstandig aan de slag met RVS plaatwerk, dan is dit je kans! 
Je bewerkt en repareert platen die worden gebruikt als onderdeel voor verschillende machines en 
apparaten en hebt voldoende kennis van metaalbewerking.  
Daarnaast word je op de werkplek vertrouwd gemaakt met het bedienen van een CNC 
watersnijmachine en kan je na verloop van tijd zelfstandig CNC-programma’s aanpassen.  
Tekening lezen is voor jou geen issue. Je bent verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van je werk. 
Je werkt zelfstandig, maar kan terugvallen op collega's of leidinggevenden als dat nodig is. Je 
leidinggevende voert een eindcontrole uit en is eindverantwoordelijk. 
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit het: 

• voorbereiden van eigen werkzaamheden 

• bewerken en vervormen van voornamelijk RVS materialen 

• instellen en het bedienen van machines en gereedschappen, waaronder een CNC 
watersnijmachine 

• meten en controleren van de vervaardigde producten 

• afronden van uitgevoerde werkzaamheden 

• samenbouwen en monteren van plaatwerkonderdelen/deelproducten 

• uitvoeren van reparaties en modificaties 

Functie-eisen: 
 
Als Allround plaatwerker TIG-RVS / Machinebewerker beschik je idealiter over de volgende 
vaardigheden 

• een afgeronde MTS-opleiding / MBO-4 Werktuigbouwkunde  

• affiniteit met computergestuurde technieken 

• aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie binnen de metaalverwerkende industrie; 

• Ondernemend en resultaatgericht 

• sterke team-player met oog voor kwaliteit en verbetering. 

Wat wij bieden:  

Wij bieden jou de mogelijkheid om in deze uitdagende omgeving de kwaliteit en innovatie van onze 
producten naar een volgende niveau te tillen. Zie jij het als een uitdaging collega’s te inspireren en 
motiveren? Zit je boordevol met ideeën en ben je op zoek naar ruimte om te verbeteren? Dan ben jij 
wellicht onze toekomstige collega 

Als Allround plaatwerker TIG-RVS / Machinebewerker ontvang jij: 

• ontvang jij een marktconform salaris  

• maak je deel uit van een organisatie met een klantgerichte instelling, professionaliteit en een 
no-nonsense cultuur; 

• bieden wij jou volop doorgroeimogelijkheden op zowel technisch- als professioneel gebied; 

• heb je recht op uitstekende arbeidsvoorwaarden 

• bieden wij ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Daar staan we altijd voor open. Of je nu 
een week, een maand of een jaar bij ons werkt. 
  

 


