
 
 

 

In een groeiende, dynamische en hightech werkomgeving met een hoge automatiseringsgraad en 
complexiteit, hebben we een openstaande vacature zoals hier beschreven. Punch Metals is daarom op zoek 
naar een loyaal, no-nonsense talent.  
 

Productie-Operator m/v 
 

 
Functiebeschrijving :  
We zijn op zoek naar productieoperatoren in 2-ploegen. Je staat in voor de bediening van diverse 
plaatbewerkingsmachines. Je draagt zorg voor het afleveren van een kwaliltatief product dat aan alle eisen 
moet voldoen. 

- De machines bevoorraden en het materiaal of de stukken plaatsen 

- De afgewerkte producten controleren en de onderdelen markeren 

- Storingen aan een machine opmerken en aanpassingen doorvoeren 

- Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren 

- Gegevens voor productie- en kwaliteitsopvolging registreren ( storingen, interventies, ... ) 

- De veiligheidsvoorzieningen van de productie-installaties controleren ( werktuigen, montageband, 

... ) 

- Toezicht houden op het verloop van het productieproces en de werking van de apparatuur 

 
 

Profiel :   
- Je hebt minimaal een Technisch diploma Secundair Onderwijs 

- Je hebt oog voor kwaliteit en detail en zin voor nauwkeurigheid 

- Je kan zelfstandig werken 

- Je bent gemotiveerd met zin voor orde en netheid, je komt regels en afspraken na 

- Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken 

- Je hebt een technische achtergrond 

- Je wil graag bijleren  

- Je bent contactvaardig en klantgericht  

- Je kan resultaatgericht werken en omgaan met stress en aanpassen in veranderende 

omstandigheden ( Flexibiliteit ) 

 
Aanbod :   

- Een boeiende, uitdagende functie in een dynamische, groeiende productieomgeving. 
- Een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket. 
- Wij besteden veel aandacht aan betrokkenheid en opleiding van onze medewerkers. 
- Je krijgt de kans om jezelf te ontwikkelen volgens jouw persoonlijke interesses. Je krijg meer 

verantwoordelijkheid en wordt omringd door ervaren collega’s. 
   
Solliciteren :  

PUNCH METALS nv 
Nobelstraat 2  
3930 HAMONT-ACHEL                 
E-mail met cv t.a.v Mevr. Suzie Maes -  hr@punchmetals.com 

mailto:hr@punchmetals.com

