
 

 

 

Vacature Productie coördinator freeshal: 
 

 

 

 

 

 

 

Combineer jij mensen aansturen met zelf freesmachines bedienen? 

Jij bent een persoon die zelfstandig kan werken. Je hebt ervaring in een technische productieomgeving waar u mensen 

aanstuurt alsook zelf actief mee in de productie staat.  Sterke communicatie vaardigheden is een must in deze functie. 

1. Coördineren van de arbeiders en machines in de freeshal om een zo efficiënt mogelijke productie omgeving te 
creëren (20%) 

2. U bedient zelf ook de freesmachines (50%). 
3. Ondersteuning in de voorbereiding van de productie stukken zoals (20%): 

a. Prijs berekeningen van technische stukken 
b. Voorbereidend werk van de technische projecten 

4. U controleert de afgewerkte producten voor ze naar de klant vertrekken. (5%) 
5. U neemt deel aan de wekelijkse operationele vergadering (5%) 

 

Ervaring met het bedienen van freesmachines (of soortgelijke machines) is noodzakelijk.  

  



 

 

Functie omschrijving: 

U werkt in nauw overleg met de productie verantwoordelijke en functioneert als klankbord tussen kantoor en productie.  

U stuurt het team van frezers aan om de productie te optimaliseren (ratio personen en aantal operationele 

freesmachines).  Daarnaast positioneert u zelf ook stukken op de freesmachine, plaatst de correcte freestool in de 

freesmachine en laadt de freesfile in de computer in. U past het nulpunt aan en uw start de freesmachine. Voor 

producten met korte freestijd blijft u bij de machine om nieuwe stukken op te leggen. Voor producten met lange 

freestijd coördineert u meerdere machines tegelijk en werkt u reeds gefreesde stukken af door deze bij te schuren of 

stukken aan elkaar te plakken. Indien nodig zaagt u zelf basisblokken op maat waarbij u zelf kan inschatten uit welk van 

de voor u staande restblokken het te zagen stuk uit past.   

U controleert de gefreesde stukken met hun technische tekeningen en staat garant dat de stukken voldoen aan de hoge 

kwaliteitsnormen waarvoor Twinplast staat voor ze naar de klant vertrekken.  Wanneer bepaalde stukken niet voldoen 

aan de verwachte kwaliteitsnorm overlegt u de mogelijke oplossingen met de productie verantwoordelijke en 

coördineert u de afhandeling binnen de freeshal. U zorgt dat de stukken degelijk ingepakt zijn, en er gewerkt wordt in 

een gestructureerde en propere werkomgeving. 

 

 

Twinplast biedt: 

       Contract van onbepaalde duur. 

       Tijdsregeling: voltijds. 

       Uitdagende en voldoening gevende job. 

       Afwisselende en veelzijdige job 

 

Wie is Twinplast: 

Twinplast is een toonaangevend producent van Airpop (piepschuim of EPS) verpakkingen (bv: verpakking in meubel 

zelfbouwpakketten), betonbekistingen (bv: metsbogen voor ronde ramen in een huis te metsen) en decoratie stukken (bv: decor 

onderdelen van Tomorrowland) en trays in PP en PS (bv: trays voor intern transport van carrosserie onderdelen). We hebben als 

doel de ideeën van onze klanten vorm te geven. Het bedrijf is een familiale KMO met 20 mensen, gevestigd in het Mechelse, aan de 

E-19 halverwege tussen Antwerpen en Brussel. 

 


