
CNC Draaier/Frezer 
 

Functieomschrijving 

VanDerEng is een veelzijdig productiebedrijf in kunststoffen. Wij zijn specialist in de productie van 
extreem sterke industriële labels. Onze labels vervullen veelal een logistieke en identificerende 
functie. Daarnaast groeit onze spuitgietafdeling hand over hand. Doordat wij ons bij voorkeur richten 
op niche markten, zijn ook onze productiemachines uniek. Om die reden bouwen wij onze machines 
vrijwel allemaal in eigen beheer. Wij hebben een Internationaal werkgebied, kennen een zeer 
innovatief en open werkklimaat met een sterke focus op persoonlijke ontwikkeling. Onze omzet 
realiseren wij middels rechtstreekse verkoop, via Internet en 80 resellers. Wij zijn  op zoek naar een: 
 
 

Taken en verantwoordelijkheden 

In de functie van CNC Draaier/Frezer ben je verantwoordelijk voor het via Edgecam, zelfstandig 
programmeren van de 3-assige CNC Draai- en Freesbank (DMG Ecomill 600V). Daarnaast ben je 
verantwoordelijk van het instellen/ombouwen van de machine en gereedschappen. Het draaien, 
frezen, slijpen en persen van metalen.De materialen die gebruikt worden betreffen voornamelijk RVS 
en aluminium. 

Tijdens de productie van de onderdelen (voornamelijk voor spuitgietmatrijzen) ben je verantwoordelijk 
voor het draaiende houden van de machine, de kwaliteit van het product en het productieproces 
bewaken. Daarnaast voer jij product- en procescontrole uit (controle proces van de machine en m.b.v. 
meetgereedschappen of visueel het product controleren). Het eindproduct wordt door jou nagemeten 
en gecontroleerd of deze voldoet aan alle kwaliteit- en klanteisen. Natuurlijk ben je te allen tijde 
verantwoordelijk voor veiligheid, orde en netheid op de werkplek. En verzorg je de registratie van 
productie-aantallen, procesafwijkingen en uitval. 

Naast deze primaire functie zal je, als lid van de Technische Dienst ook ingezet worden in de bouw 
c.q. verbouw van productiemachines 

Kwalificaties en vaardigheden 

• Minimaal MTS richting Werktuigbouw of aantoonbare werkervaring op dit niveau 
• Geldig VCA diploma 
• Kennis van CNC Bankwerken 
• Kennis van besturingssysteem: Siemens 
• Ervaring met het lezen van tekeningen 
• Kennis van normen en eisen die aan het eindproduct worden gesteld 
• Hands on en no nonsens mentaliteitNauwkeurig kunnen werken in een dynamische omgeving 
• Flexibel en makkelijk kunnen schakelen 

Arbeidsvoorwaarden 

Een uitdagende functie binnen een dynamische, informele organisatie 
Een goed salaris dat aansluit bij ervaring, opleiding en de aard van de verrichten werkzaamheden 
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een winstdelingsregeling, pensioenregeling en een 
uitstekend opleidingsprogramma 
Een 38-urige werkweek, 25 vakantiedagen en 3 ATV dagen 

Soort dienstverband Voltijd 

 



Vereiste opleiding 

Middelbaar beroepsonderwijs niveua MBO-4 
CNC-licentie 

Sollicitatie en informatie 
Ben jij de machineoperator die wij zoeken? Stuur dan nu jouw cv en motivatie 
naar: ernst.dehaas@vandereng.nl. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

	


