
MACHINEBANKWERKER (FULLTIME) 

De machinebankwerker produceert producten in alle materialen 
door middel van frezen en draaien, zowel conventioneel als CNC

Taken:
• Het doornemen en controleren van tekeningen van te maken 

producten voorafgaand aan start bewerking;
• Het verzamelen en controleren en eventueel afkorten van te 

gebruiken materialen;
• Het vaststellen van de bewerkingsvolgorde en het instellen van 

de machine; 
• Het programmeren van CNC draai- of freesbanken;
• Het bedienen van de conventionele draai- of freesbanken;
• Het controleren van de kwaliteit en de kwantiteit van het 

geleverde product. 

Profiel:
• MBO werk- en denkniveau;
• Kennis van verspanen/draaien en/of frezen;
• Enkele jaren werkervaring in een soortgelijke functie;
• Bereid tot verdere scholing;
• Overzicht kunnen houden, prioriteiten kunnen stellen;
• Oog voor kwaliteit.

Ook als je denkt voor deze vacature in aanmerking te komen 
doordat je je vaardigheden op een andere manier hebt opgedaan, 
zien we je sollicitatie met belangstelling tegemoet.

Meer informatie:
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen 
met Jan Jonkers, Productieleider Metaal, telefoon 0527 243500.

Reageren:
Heb je belangstelling voor deze vacature dan ontvangen wij graag je 
schriftelijke motivatie met CV. 
Je kunt je sollicitatie richten aan de afdeling HRM.

Rondal BV 
t.a.v. afdeling HRM, Postbus 23, 8325 ZG Vollenhove
E-mailadres: vacatures@rondal.com

Momenteel zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie:

www.rondal.com

Rondal BV is gespecialiseerd in de 

productie en verkoop van een breed 

scala aan toebehoren voor zeil- en 

motorjachten, dat geleverd wordt aan 

jachtwerven in binnen- en buitenland.

De door Rondal ontwikkelde custom-

built carbon fiber masten, lieren, luiken, 

deuren, windbreakers en dekbeslag 

vinden hun weg naar de grootste zeil-

jachten ter wereld en moeten daarbij 

voldoen aan de uiterst hoge eisen die 

jachteigenaren stellen als gevolg van de 

ongeëvenaarde technologische ontwik-

kelingen die de afgelopen jaren in de 

superjachtwereld hebben plaats-

gevonden. 

Rondal denkt daarom vooruit in alle 

aspecten van productontwikkeling  

en bedrijfsvoering door steeds weer 

nieuwe materialen en technologieën 

toe te passen en in te spelen op de 

steeds verdergaande eisen en verwach-

tingen, zonder enig compromis te doen 

aan de kwaliteit en betrouwbaarheid 

van onze producten. 

Wij noemen dat THINK AHEAD.

www.royalhuisman.com


