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Als hoogtechnologisch bedrijf is Punch Metals NV in hoofdzaak een onderaannemer voor de automotive en- 
truckindustrie. We zijn gespecialiseerd in de vervaardiging, productie en assemblage van eenvoudige tot complexe 
kwaliteitsonderdelen van ferro en non-ferro metalen.  
 
In deze dynamische en hightech werkomgeving zijn we op zoek naar: 
 

Machinesteller plaatbewerkingsmachines – 2 ploegen (m/v) 
 

Functiebeschrijving  
Als machinesteller binnen Punch Metals NV ben je verantwoordelijk voor het instellen en productie-klaar maken van 
diverse mechanische/hydraulische plaatbewerkingsmachines of persen: o.m. 1000 ton, 500 ton, transferpersen. Je 
draagt zorg voor het afleveren van een kwalitatief product dat aan alle vooropgestelde kwaliteitseisen voldoet. 
 

1. Voorbereiding van de persen 

- Activeren van de instel- en instructiegegevens in samenwerking met de voorman.  

- Afleveren van de eerste producten bij het in productie nemen van een nieuwe order en het uitvoeren van de 

eerste productcontrole 

- Zorgen voor de inrichting van de werkplek aan de pers. Zorgen dat alle benodigde materialen aanwezig en 

correct opgesteld zijn. 

- Uitvoeren van preventief onderhoud aan de hand van een vastgestelde checklist  

- Zorgen voor vrijgave van de productie volgens de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften en kwaliteitseisen 
 

2. Aansturen van de persen 

- Bepalen a.d.h.v. de dagplanning welk werk op welke machine komt en mensen toewijzen  

- Instructies geven aan dag- of ploegendienst i.v.m. het gebruik van de persen en het vervullen van de 

controlehandelingen 

- Toezicht houden op de correcte uitvoering van de werkmethodes 

- Eerste aanspreekpersoon van de productiemedewerkers die deel uitmaken van je ploeg 

- Oplossen van kleine storingen, vervangen van kleine onderdelen, bijstand verlenen aan de operatoren om 

het probleem op te lossen 
 

3. Procesopvolging 

- Bewaken van de voortgang van het productieproces 
- Bewaken van de kwaliteit van het afgeleverde product 
- Waken over orde en netheid en veiligheid op de werkplek 

- Meewerken aan de optimalisatie van o.a. diverse gereedschappen, machines en werkmethodes 

 

Profiel  
- Je hebt minimaal een diploma Technisch Secundair Onderwijs(A2) of gelijkwaardig door ervaring 
- Je hebt ervaring met het instellen van plaatbewerkingsmachines 

- Je bent contactvaardig, hebt oog voor kwaliteit en detail en werkt nauwkeurig  

- Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken 

- Je kan resultaatgericht werken en omgaan met stress.  

 

Aanbod  
- Een boeiende, uitdagende functie in een dynamische, groeiende productieomgeving 
- Een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket 
- Je krijgt de kans om jezelf te ontwikkelen dankzij een vooropgesteld groeitraject en een doorgedreven 

interne opleiding. Je wordt omringd door ervaren collega’s.  
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