
 
Functietitel: Machine 
Operator  
Afdeling: Stanserij 

Rapporteert aan: Teamleider 

Startdatum: z.s.m.  
Werkweek: 40 uur 
Ploegendienst: 3-ploegendienst    

Taal: Nederlands en Engels 

Opleidingsniveau: (V)MBO  
Locatie: Naarden 
Bereikbaarheid: goed te 
bereiken met de auto. Reizen 
met OV is mogelijk. 

Salarisindicatie: €2431-
2557 bruto per maand  

  + Atv-opbouw 
  + ploegentoeslag (indien  
     werkend in 3-ploegendienst)  
  + reiskostenvergoeding 

 

Over het bedrijf: 
Gespecialiseerd in het maken 
van hoogwaardige metalen- en 
soldeermaterialen voor de 
wereldwijde automotive 
industrie.  

Over ons - Always Action 
Uitzendbureau bemiddelt zowel 
in fulltime als parttimefuncties, 
in vast en tijdelijk dienstverband. 
Wij zijn er voor werkzoekenden 
en werkgevers uit Weesp en 
omgeving en richten ons primair 
op de administratieve, 
technische en industriële sector. 

Interesse of vragen: 
T – 0294-432626 

E – info@alwaysaction.nl 

Machine Operator (Stanserij) 

Fulltime | 2400-2550 | Naarden 

Op de Stans-afdeling bij onze relatie in Naarden, kom je terecht in 
een vakkundig team van operators en ander technici.  

Als onderdeel van het team zorg je dat de productie zo foutloos 
mogelijk verloopt, met producten van hoogwaardig kwaliteit tot 
gevolg.  

Deze producten worden verwerkt in elektronica van steeds meer 
geavanceerde onboardsystemen van (elektrische) auto’s 
wereldwijd. Door de toenemende vraag naar hybride en 
elektrische auto’s, neemt de productievraag alleen maar toe. 

Hoe doe je dit? 
 Je werkt nauwkeurig en secuur, de meeste producten zijn 

maar enkele millimeters groot; 
 Je controleert de werkorder op benodigde materialen en 

hoeveelheden te produceren 
 Je stel de machine in en bedient deze a.d.h.v. werkorders 

en instructie van technische operators 
 Je controleert dat het goed gaat, stuur bij waar nodig en 

meld afwijkingen bij je leidinggevende 
 Indien nodig zet je de machine stil 
 Je voert metingen en kwaliteitscontroles uit en voer kleine 

aanpassingen uit 
 Je registreert alle productiegegevens nauwkeurig en 

bewaak zo de productie- en kwaliteitsoutput normen 
 Je werkomgeving en de machine houd je schoon en netjes 

ten einde problemen te voorkomen. 

Wat heb je hiervoor nodig? 
 (V)mbo-niveau, handvaardig en technisch inzicht 
 Ervaring als machine operator 
 Kennis van Metaalbewerking en fijnmechanica 
 Liefst in bezit van een geldig heftruck certificaat en 

ervaring hiermee 
 Spreekt Nederlands en liefst ook Engels 
 Affiniteit met computers 

Wij bieden: 
 Technisch uitdagende functie en samenwerken met 

bekwame en doorgewinterde techneuten; 
 De nodige beschermende kleding; 
 Salaris vanaf €2400,- bruto per maand; 
 ATV-opbouw, vakantiegeld, zorgverzekering en pensioen. 

Kom jij het technisch team versterken? 

Reageren kan via het contactformulier   
of stuur je cv naar info@alwaysaction.nl




