
Wij zoeken ... 

Metaalbewerker CNC Operator Boor-Zaagstraat 

Functieomschrijving: 

Wij zijn een metaalbedrijf actief in de opbouw van Serres & Loodsen.  We zijn op zoek naar een 

extra collega/metaalarbeider voor ons bedrijf.   

Jouw taken 

 Pakken ontbinden, machines laden en lossen. 

 Machine programmeren, boren versteken en controleren. 

 Machine bedienen. 

 Pakken zagen in de grote zaagmachine. 

 Kwaliteitscontrole van de gemaakte stukken. 

 Gemaakte profielen op de juiste plaats leggen. 

 Heftruck besturen (attest) 

 Rolbrug besturen. 

 Machines onderhouden. 

 

In deze huidige functie is het de bedoeling vaardigheden en kennis op te doen om eventueel 

toekomstgericht door te groeien als daar de kans toe is.  

 Profiel  

 Ervaring is een pluspunt.  

 Taal: Nederlands, Engels of Frans  (je verstaanbaar kunnen maken op de werkvloer). 

 Zin voor initiatief.  

 Probleem oplossend denken en uitvoeren (bv naar de machine toe). 

 Rolbrug operator. 

 Heftruck operator. 

 Kunnen werken met de computer (manueel programmeren). 

 Flexibel zijn naar het werk en de collega’s toe. 

 Leergierig & gemotiveerd. 

 Precies en nauwkeurig. 

 

 Aanbod  

 Voltijdse job in dag regime. (40u/weekbasis + 12 inhaalrustdagen jaarbasis) 

 Afwisselend takenaanbod  

 Aantrekkelijke verloning (volgens uw kennis en ervaring) 

 Interne opleiding 

 Reële doorgroeimogelijkheid 



Solliciteren  

Solliciteren kan door u CV door te sturen naar Mevr. Kelly Maes. 

E-mail: kelly@vermako.com 

Tel: 051 40 10 44 voor eventuele bijkomende vragen. 

Waarden binnen het bedrijf en universele verantwoordelijkheden  
 
Klantgericht handelen want tevreden klanten zorgen voor werkzekerheid 

 Klantenwaarden voorop te stellen 
 Anderen steeds met respect te behandelen 
 Afspraken na te komen 

 
Gedreven door vakmanschap – maatwerk 

 Het streven naar optimale kwaliteit 
 Te streven naar resultaten en afwerking 
 Te blijven werken aan je persoonlijke ontwikkeling  

 
Flexibiliteit is één van onze troeven 

 Niet vast te houden aan een benaderingswijze om doelen te bereiken 
 Het vast houden aan gestelde doelen, maar te wisselen van aanpak indien nodig 
 Problemen in een ander daglicht te stellen 
 Mee te veren met de gesprekspartner zonder het eigen doel uit het oog te verliezen 

 
Een sterk innoveren vermogen 

 Op de hoogte te zijn van de toekomstige wensen van de klant 
 Het omzetten van trends naar vernieuwing 
 Door te vragen naar de toekomstige wensen van de klant 
 Bezig te zijn met vernieuwing en met diensten die nog niet aangeboden worden 

 
Als team samenwerken want samen zijn we sterker 

 Constructief samen te werken met collega’s 
 Bij te dragen aan de ontwikkeling/groei van anderen in het bedrijf 
 Het aanvaarden extra taken die bijdragen tot het behalen van een collectief resultaat  

 
Heb plezier in je werk, dit leidt tot een aangename werksfeer. 
Streef naar een ordelijke en veilige werkomgeving. 

 


