
 

 
Metaalzetterij Heerenveen is de specialist op het gebied van staal, aluminium en rvs voor 
(met name) de bouw, de industrie en de woningmarkt. We zijn een no-nonsense bedrijf waar 
hard werken en klantvriendelijkheid het credo is. Ons bedrijf kent drie divisies: het 
metaalbewerken, het watersnijden en het ponsnibbelen. Voor de laatste twee divisies zijn wij 
op zoek naar een: 
 

ervaren Machine operator (fulltime) 
 
Als medewerker van Metaalzetterij Heerenveen ben je mede verantwoordelijk voor het 
samenstellen van hoogwaardige plaatwerkproducten voor onze klanten. Zorgvuldigheid en 
snelheid zijn daarbij belangrijke aspecten. Wij vragen van onze nieuwe medewerker dat hij 
breed inzetbaar is en zelfstandig kan werken met zowel een ponsnibbelmachine 
(PrimaPower) als een watersnijder (Bystronic). Als je ervaring hebt met lassen is dat een 
absolute pré.  
 
Je werkzaamheden zullen bestaan uit:  

● Het produceren van hoogwaardige plaatwerkproducten (rvs, staal en aluminium) met 
een ponsnibbelmachine of een watersnijmachine aan de hand van werktekeningen; 

● Het zelfstandig programmeren en in- en omstellen van de ponsnibbelmachine en/of 
de watersnijder; 

● Het tiglassen en mig/maglassen van vervaardigde producten; 
● Het zelfstandig kunnen maken van planningen; 
● Het controleren en verpakken van eindproducten. 

 
Wij zijn op zoek naar een collega die voldoet aan de volgende functie-eisen: 

● MBO werk- en denkniveau; 
● Aantoonbare ervaring met een watersnijmachine en een ponsnibbelmachine;  
● Aantoonbare ervaring met tiglassen en mig/maglassen; 
● Ervaring met het lezen van werktekeningen; 
● Je hebt een accurate instelling en een pro actieve houding (geen 9 tot 5 mentaliteit); 
● Je beschikt over een kwaliteits- en resultaatgerichte instelling. 

 
Als werknemer van Metaalzetterij Heerenveen werk je in een leuk, groeiend bedrijf. Je 
ontvangt een marktconform salaris (afhankelijk van leeftijd en ervaring) en goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden. Voldoe je niet helemaal aan ons profiel, maar ben je bereid om je te 
ontwikkelen? Motiveer ons dan om je aan te nemen!  
 
Mail je motivatie met CV voor 1 december 2019 naar: jeroenmul@metaalzetterij.nl  
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