
 

 

 

Vacature Productie operator freeshal: 
 

 

 

 

 

 

 

Kom jij onze freesmachines bedienen? 

Heb je een goed 3D inzicht, ben je praktisch ingesteld en kan je efficiënt werken?  

Wij leiden jou op om onze machines te bedienen. 

Check je to do lijst van stukken. Zaag je basisblok in de juiste maat. Positioneer de blok op de computer gestuurde 

freesmachine, plaats de correcte freestool en stel de machine in. Terwijl de machine aan het werk is, stel je de volgende 

freesmachine in, zoek je een nieuwe blok voor de volgende bestelling of pak je de voorheen gemaakte stukken in. Of je 

lijmt stukken volgens een technische tekening aan elkaar. Je meet nog alles na en controleert met de tekening. 

 

  



Profiel: 

Je bezit de volgende competenties, vaardigheden en persoonlijkheid: 

 U heeft een goed en op de praktijk gericht 3D inzicht (zoals het vlot in gedachten kunnen draaien van een 

perspectieftekening). 

 U bent rustig en stressbestendig. 

 U kan vlot een 3D tekening lezen. 

 U kan inschatten of een stuk groot genoeg is om een bepaalde vorm uit te halen. 

 U kan geconcentreerd en nauwkeurig werken en dit terwijl u multitaskt. 

 U kan na verloop van tijd zelfstandig werken. 

 U werkt met daadkracht en zelfvertrouwen. 

 Wanneer er fouten geslopen zijn in het werk, kan u die opmerken en herstellen.  

 U heeft een goede fysiek (geen rugklachten). 

Vereiste studies: 

       Opleiding is ‘on the job’, echter een goed ruimtelijk inzicht is onontbeerlijk. 
 

          Probeer het maar even: 

          Haal je 14 van deze stuks …      … uit deze blok? 

 

 

 

 

 

 

 

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 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).  Daarvoor gebruiken wij verschillende type kunststof materialen 

zoals Airpop (piepschuim of EPS). 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. 

 

 


