
Vacature CNC-frezer / machinale houtbewerker  
 
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een CNC-frezer/machinale houtbewerker. Je werkt 
bij ons in de werkplaats in Panningen waar de interieurs vervaardigd worden.  
 
Wat ga je doen? 
In deze functie ben je verantwoordelijk voor onze Biesse Rover C9 CNC-bovenfreesmachine. 
Werkzaamheden de o.a. voorkomen zijn: 

- Programmeren en instellen van de machine aan de hand van werktekeningen en 
werkopdrachten; 

- Zelfstandig bepalen van de bewerkingsvolgorde en verspaningscondities; 
- Onderhouden van de eigen werkplek, machine en gereedschap. 

 
Wie zoeken wij? 
Bij voorkeur heb je MBO niveau met kennis over CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines en 
relevante werkervaring. Je bent bekend met meettechnieken en hebt ervaring met diverse 
gereedschappen. Het lijkt je leuk om te rouleren in machinale werkzaamheden binnen ons 
machinepark. Indien nodig ben je bereid om te werken in verschoven diensten. Je hebt een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel en in het werken ben je accuraat en stressbestendig.  
 
Wie zijn wij? 
Van Lier Maatwerk 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 over een aantal afdelingen en handelsmerken. Hierbij worden specifieke kwaliteiten 
gecombineerd voor het realiseren van passende inrichtingen. We zijn 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 een exclusieve 
meubellijn in een massiefhouten Engelse stijl. 
 
Dit alles samen met 38 collega’s die iedere dag weer vol energie aan het werk gaan. Vanuit de 
personeelsvereniging worden er meerdere keren per jaar leuke activiteiten georganiseerd. 
 
Word jij onze nieuwe collega? 
We bieden je een fulltime functie (40 uur) binnen een prettige werkomgeving met aandacht voor 
schoon en veilig werken.  Een uitdagende en afwisselende baan met veel verantwoordelijkheid. Is je 
enthousiasme gewekt voor deze functie, solliciteer dan vandaag nog! Sollicitaties mogen verstuurd 
worden naar Barry Beijnsberger via info@vanliergroep.nl. 
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