
 

 

 

 

 
Vacature: Shopturn CNC Draaier m/v (fulltime) 

 
Wij zijn op korte termijn opzoek naar een ervaren Shopturn CNC Draaier om ons team binnen  

MFE Machining & Construction B.V. te versterken. 

 
Wie wij zijn: 
De MFE Group levert Great Solutions for Industry en bestaat uit 2 BV’s: MFE Machining & Construction BV 

en MFE Engineering & Industrial Maintenance BV. Er werken momenteel ca. 100 medewerkers.  
 

Binnen MFE Engineering & Industrial Maintenance worden machinebouw, modificaties aan machines, 

reparaties en service en onderhoud uitgevoerd.  
 

MFE Machining & Construction is de specialist in de productie van (samengestelde) onderdelen met hoge 
precisie. MFE Machining & Construction B.V. is toeleverancier voor gerenommeerde klanten in o.a. de  

papierindustrie, offshore industrie, scheepsbouw en de metaalindustrie. Hierbij hebben we te maken met  

vaak niet-alledaags draai- en freeswerk. Bijzondere klussen. Klussen waarvoor je van begin tot eind  
verantwoordelijk bent zodat je terecht na afloop trots kunt zijn op wat je als echte vakman gepresteerd  

hebt. 
 

Wat je gaat doen: 
Je maakt en beheert productieprogramma’s ten behoeve van CNC-machines (o.a. Shopturn). Daarnaast 

produceer je artikelen volgens de productieorder en beheert de productiegegevens. Als CNC-draaier ben je in 

staat om een machine probleemloos in te stellen en aan te passen. Je gaat nauwkeurig te werk en bent bereid 
eventueel in ploegendiensten te werken. Overwerk en/of weekenden werken is voor jou bespreekbaar. 

 
Wat wij vragen: 

 Je hebt een afgeronde technische MBO-opleiding 

 MBO werk- en denkniveau 

 Je bent in het bezit van een diploma CNC draaien 

 Je hebt kennis van Shopturn 

 Je bent in het bezit van een geldig VCA-certificaat of bereid dit te behalen 

 Je hebt een goed technisch inzicht  

 Je bent flexibel ingesteld, kwaliteitsbewust en je hebt een positieve instelling 

 
Wat wij jou bieden: 

 Een uitdagende baan in een ambitieuze en dynamische werkovergeving 

 Prettige en no-nonsense werksfeer 

 Mogelijkheden tot scholing 

 Bij gebleken geschiktheid zicht op een vast dienstverband. 

 Een marktconform salaris 

 Arbeidsvoorwaarden volgens CAO Metaalbewerkingsbedrijf 

Schrikt groot en complex werk je niet af en herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving? Dan ben jij 

misschien wel degene die binnenkort bij dit mooie bedrijf aan de slag kan! Stuur via mail je motivatie met CV 
aan Miranda Bonekamp, pz@mfe.nl. 

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Bennie Rewinkel, telefoon 0313-
674674.  
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