
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. Jij draait o.a. je hand niet om, voor het programeren en het bedienen van de CNC 
machines. Je verdere werkzaamheden zijn onder meer;

• Het volgen van instructies middels werktekeningen en werkopdrachten;
• Het bedienen van 2 CNC machines;
• Inmeten snijgereedschappen en onderhouden van de machines;
• Het bedienen van een paneelzaag en kantenaanlijmmachine als back-up; 
 
Indien de gelegenheid is, wordt gerouleerd tussen het machinale team. Op deze manier werken 
wij samen om hoogwaardige producten af te leveren, aan de hand van de wensen van onze klant. 
 
Wat zijn onze wensen
• Je beschikt over een relevante opleiding op MBO niveau, m.b.t. CNC-     
 gestuurde houtbewerking machines;
• Ervaring als CNC-frezer / Machinale houtbewerker is een pré;
• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
• Je denkt graag mee om je afdeling te ontwikkelen en optimaliseren;
• Enige kennis met de besturingssystemen BiesseWorks en TPA Albatros is wenselijk.  
 
Wie zijn wij? 
Van Lier Maatwerk BV is gespecialiseerd in het realiseren van complete interieurs en meubilering 
voor zowel zakelijke, als ook particuliere opdrachtgevers uit Nederland en België. Het bedrijf is 
onderverdeeld in een aantal afdelingen en handelsmerken. Hierbij worden specifieke kwaliteiten 
gecombineerd voor het realiseren van passende inrichtingen.

Van Lier Maatwerk BV is met interieurwerkzaamheden actief in zowel de zorg-, onderwijs-, retail 
en utiliteitsbouw. Ook vervaardigt de organisatie kwaliteitsmeubelen voor de kinderopvang en 
het basisonderwijs. Daarnaast vertegenwoordigt Van Lier Maatwerk BV meerdere exclusieve 
meubellijnen in massief houten stijlen.

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 38 enthousiaste collega’s die zich inzetten om een   
 hoogwaardige kwaliteit aan interieurs te vervaardigen.
• Een afwisselde werkomgeving door de 5 uiteenlopende bedrijfsdisciplines van moderne tot   
 klassieke interieurbouw (Van Lier Maatwerk in Interieurs, Kinderopvangshop, Skool-ID, Monde  
 en Royal Antique Collection).
• Een uitdagende en afwisselende baan met veel verantwoordelijkheid.

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