
 

 

Word jij onze nieuwe collega? 

 

“Onder het motto “Alles kan totdat het tegendeel bewezen is” zetten wij ons vakmanschap in om 
voor zowel onze klant als voor onszelf het beste resultaat te halen. 
Mede door de samenwerking met onze klanten hebben wij in de loop der jaren een enorme 
expertise en reputatie opgebouwd in het verwerken van staal, variërend van plaatwerk, 
bewegingswerken, bruggen en sluizen.  
Wij hebben alle kennis zelf in huis en voeren alle facetten in eigen beheer uit; design, engineering, 
productie, verspaning, montage, onderhoud en revisie. 
 
Herken jij je in dit motto en vind jij het fijn om te werken in een laagdrempelige organisatie met 
korte communicatielijnen die zich laat kenmerken door een familiecultuur, creativiteit en passie 
voor het werk?” 

 
 
Wij zijn op zoek naar een ervaren CNC draaier en/of frezer die zowel zelfstandig als in klein 
teamverband kan werken. Ben jij niet van het seriematige werk maar werk je graag aan iets unieks? 
Dan zoeken wij jou! 
     
 

 
CNC draaier en/of frezer 

 
Wat ga je doen 
 

In deze zeer afwisselende functie produceer je vanaf tekening verschillende producten in staal en rvs 
met behulp van conventionele/CNC draai- en freesmachines. Deze producten dienen met precisie en 
hoge kwaliteit uitgevoerd te worden. 

Je bent van A tot Z betrokken bij de projecten, je gaat meedenken in en werken aan slimme 
oplossingen en bewerking strategieën en houd de controle op de kwaliteit van het product. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Wat wij vragen 

• MBO werk en denk niveau 

• Ruime ervaring met het zelfstandig bedienen van CNC machines 

• Ervaring met gangbare besturingssystemen is een pre 

• Zelfstandig kunnen werken 

• Technisch tekening kunnen lezen 

• Praktisch ingesteld 
 
 
Wat wij jou bieden 

• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Inschaling afhankelijk van kennis en 
ervaring 

• Beloning conform CAO Metalektro  

• Geen seriematig werk, alles wat je maakt is uniek 

• Wij gaan voor continuïteit, je krijgt bij ons direct een vast contract 
 
 
 
Enthousiast? 
Stuur jouw motivatie en CV naar Angela de Vries (HR Business Partner)  
a.devries@eendracht-groep.com. 
Zou je graag meer informatie willen? Neem dan gerust contact op met Derk Eerkens; 06-40459084. 
Hij vertelt je graag meer over deze leuke vacature én over Machinefabriek Rusthoven. 
Informatie over ons bedrijf is ook te vinden op www.rusthoven.com en LinkedIn 
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