
 
 

Cnc-bediener met ambitie voor meubelmakerij 
(m/v) (deerlijk) 

Je komt terecht in een groeiende, hoogtechnologische onderneming die 

interieuroplossingen op maat aanbieden. Je bent verantwoordelijk voor het bedienen 

van de CNC-machine. 

 

1) Programmeren 

- Je werkt met een zeer recente, moderne 5-assige portaalmachine. 

Hoofdzakelijk wordt er 3-assig of 4-assig gewerkt. 

- De programma’s worden voornamelijk gegenereerd door ons cad-camsysteem 

(Vlecad), voor een deel schrijft u of past u zelf de programma’s aan. 

- Je neemt initiatief in het bewaken en optimaliseren van het productieproces. 

 

2)Stukken bewerken 

- Je zorgt voor een fijne afwerking van CNC-gefreesde stukken 

(plaatmaterialen, corian, af en toe massief…). 

- Je zorgt voor het preventief en curatief onderhoud van uw machine. 

- Aan de hand van uw ervaring en een goede communicatie met de 

teammedewerkers en de tekenaars wordt het cadcam systeem (Vlecad) 

geoptimaliseerd. 

- Bij noodzaak help je ook mee aan de montage van de afgewerkte onderdelen. 

 

Gezocht profiel: 

- Je hebt minimum 3 jaar ervaring in het bedienen van een CNC-Machine, dit 

voornamelijk in het frezen van plaatmaterialen en corian. 

- Je bent initiatiefrijk, leergierig en maatwerk is op je lijf geschreven. 

- Jouw gedrevenheid en mensgerichtheid typeren jouw persoonlijkheid  

- Je beschikt over een stevige technische achtergrond  

- (met kennis van CNC-programma’s). 

- Precisie en nauwkeurigheid zijn voor jouw belangrijke waarden 

- Je bent stressbestendig en stelt zich flexibel op 

 

Vereiste studies:  
 

Prof. Bach. Houttechnologie 
TSO 3e graad Houttechnieken 



 
TSO 3e graad Productie- eb procestechnologie (hout) 
Aanverwante opleidingen 
 
Of gelijkwaardig door ervaring (minstens 3 jaar ervaring) 
 

Aanbod en voordelen: 

Vast contract onbepaalde duur 

Tijdregeling: Voltijds 

Dienstregeling: Dagwerk 

 
We bieden je een uitdagende, gevarieerde job in een dynamisch en groeiende 
onderneming. Aan de hand van opleidingen en praktijkervaring krijgt u de kans om je 
huidige technische kennis te verdiepen. Dit is een job met verantwoordelijkheden en 
met een marktconform, motiverend loon.   
 

Plaats tewerkstelling: 

VAN HOLDER INTERIEUR (www.vanholder.be) 

Houtekietstraat 1 
8540 Deerlijk 
 

Solliciteren: 
E-mail t.a.v Bart Van Holder - e-mail: bart@vanholder.be 

Telefonisch contact opnemen met Bart Van Holder op het nummer 0475 30 68 02 

 

 

 

http://www.vanholder.be/

