
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machine operator pons/CNC Plaatbewerking 
Heusden, Fulltime, 38 uur p.w. 

 
 

VPT Versteeg breidt uit en is daarom op zoek naar een machine operator voor onze 
professionele productieomgeving. 

 
Als machine operator stel je de pons en zetautomaat in aan de hand van tekeningen, 
orderbegeleidingsbonnen of CNC programma’s. Je zorgt ervoor dat de juiste 
gereedschappen gereed zijn. Daarnaast controleer je de kwaliteit van de geproduceerde 
(deel) producten. Je leeft richtlijnen, werkinstructies en procedures na die betrekking 
hebben op onze kwaliteitssystemen. 

 
Je maakt onderdeel uit van ons productie team, werkt nauw samen met het gehele team en 
rapporteert daarbij aan de productieleider. 

 

Functie-eisen 

• Opleiding op VMBO/MBO niveau of vergelijkbaar kennisniveau 

• Bij voorkeur ervaring in het werken in een productieomgeving 

• Affiniteit met techniek en metaal is een pré 

Hoe ziet je dag er uit? 

• Je stelt de pons en CNC plaatbewerking in aan de hand van de tekening 

• Je maakt onderdelen conform de orderbegeleidingsbon 

• Je zorgt voor het (mede) oplossen van storingen aan de machine (storingsdienst) 
• Je verricht eenvoudig onderhoud aan de machines en/of ondersteunt de 

leverancier/monteur bij het laten uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden 

• Indien nodig begeleidt en ondersteun je andere machine operators en 
productiemedewerkers 

• Je zorgt voor het schoonhouden en opruimen van machines, gereedschappen en 
onze werkomgeving (t.b.v. de veiligheid) 

• Je denkt mee over ideeën en verbeteringen voor de productie en spreekt deze ook 
uit 



 

 
 

Jouw talent 

• Jij bent een junior en/of een zij-instromer of een senior met passie voor techniek 

• Jij bent gemotiveerd en bevat een goede dosis groeiambitie om binnen 3 tot 5 jaar de 
volgende stap te nemen in de techniek 

• Jij herkent je in onze kernwaarden; samen, passie, geluk duurzaam en slim 

 

Over VPT Versteeg 
Wanneer je voor het eerst VPT Versteeg binnenloopt zul je al snel merken dat wij meer zijn 
dan alleen een bedrijf in metalen gevelbekleding. Wij zijn continue bezig met het 
professionaliseren van werkprocessen waarbij de mens centraal staat. Want dat vinden wij 
immers het belangrijkste. Door het samenbrengen van gedreven mensen, kennis, creativiteit 
en middelen – waarmee betrouwbare bouwoplossingen gerealiseerd worden. Wordt er een 
meerwaarde gecreëerd voor bouwpartners én medewerkers. 

 
Wij willen de meest inspirerende werkomgeving bieden voor de VPT’er, die onze passie met 
trots deelt. 

 

Wil je samen met ons deze carrièrestap zetten? 
In ruil voor jouw talent mag je dit van ons verwachten: Een uitdagende baan in een 
dynamische omgeving met een enthousiast, gedreven en betrokken team. Daarnaast bieden 
wij aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden in een vast dienstverband (38 uur) en een 
marktconform salaris. Ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling stimuleren 
wij zeker. Kortom: een veelzijdige positie binnen een organisatie die zich kenmerkt door 
groei en innovatie. 

 

Ben je enthousiast geworden voor de functie van Machine Operator? 
Ben je enthousiast geworden voor de functie van Machine Operator? Stuur dan je CV en 
motivatie naar Marlon Stroosnijder, personeelszaken@vptversteeg.nl en wie weet word 
jij     onze nieuwe collega. 

 

Neem voor informatie over onze organisatie een kijkje op www.vptversteeg.nl. 
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