
Van Lier Maatwerk in Interieurs, daar wil jij werken!

CNC-frezer / Machinale houtbewerker FT
Ter uitbreiding van ons team zijn wij opzoek naar een ervaren fulltime CNC-frezer / Machinale 
houtbewerker. 

Van Lier Maatwerk in Interieurs,
is een ambitieuze interieurbouwer die hoogwaardige interieurs en meubilering vervaardigt voor 
zowel de zakelijke, als particuliere markt. Met ruim 20 jaar ervaring en talloze gerealiseerde 
hoogwaardige interieurprojecten, hebben wij een vooraanstaande positie verworven in de wereld 
van de interieurbouw in Nederland en België. 

Wat verwachten we van jou!
Je gaat een Biese Rover C9 CNC-bovenfrees met bijbehorende besturing bedienen. Later dit jaar, 
wordt daar een Bre-ma Vector 15 verticale CNC-frees aan toegevoegd.Je krijgt instructies middels 
werktekeningen en werkopdrachten. Je programmeert en bedient de machines voor zover nodig. 
Naast bovenstaande frezen behoort  de bediening van een Holz Her horizontale paneelzaag met 
platenmagazijn en een Olimpic S 3000 kantenaanlijmmachine, tot je werkzaamheden. 

Wat zijn onze wensen!
• Je hebt een afgeronde MBO opleiding aangevuld met relevante opleiding m.b.t.    CNC-  
 gestuurde houtbewerking machines. 
• Ervaring als CNC-frezer / Machinale houtbewerker is een pré. 
• Je hebt kennis en ervaring met diverse snij-, zaag- en boorgereedschappen. Je bent bekent  
 met de diverse meettechnieken. 
• Je vindt je werk inspirerend en uitdagend. Je draagt zorg voor de machinale productie en   
 een perfect eindproduct. Jouw bijdrage is van essentieel belang voor de kwaliteit van het   
 eindproduct en dit vraagt om nauwkeurigheid een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
• Je zult zowel zelfstandig als in teamverband werken. Je bent accuraat en stressbestendig.
• Je houdt van een opgeruimde werkplek. Goed onderhouden machines en gereedschap zijn   
 voor jou belangrijk en je draagt hier mede zorg voor.
• Je denkt graag mee in het optimaliseren en ontwikkelen van jouw afdeling. 
• Je bent bereid om te rouleren binnen de  machinale werkzaamheden van ons machinepark en  
 wanneer het nodig is te werken in verschoven diensten. 

Wat hebben wij jou te bieden! 
• Wij bieden jou een prettige werkomgeving met aandacht voor schoon en veilig werken. 
• Je maakt deel uit van een team van 35 enthousiaste collega’s die zich inzetten om een   
 hoogwaardige kwaliteit aan interieurs te vervaardigen.
• Een afwisselde werkomgeving door de 3 uiteenlopende bedrijfsdisciplines van moderne tot   
 klassieke interieurbouw (Van Lier Maatwerk in Interieurs, Kinderopvangshop en Royal Antique  
 Collection). 
• Doorgroei mogelijkheden naar een functie met meer verantwoordelijkheden, bij gebleken   
 geschiktheid.

Ben je nog steeds aan het lezen? Dan ben je zeker geïnteresseerd! Stuur dan je CV en 
motivatiebrief vóór 31 januari 2019 naar info@vanliergroep.nl t.a.v. Barry Beijnsberger. 
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