
 
Operator snijafdeling (fulltime) 
De Bruin Process Equipment | locatie Uddel 
 
Dit ga je doen 
De functie van operator snijafdeling is een nieuwe functie binnen de organisatie. Jij beheert de 
plasmasnijmachine. Binnenkort zal deze vervangen worden door een laser. Met deze machine snij jij 
onderdelen aan de hand van tekeningen. Ook ben jij bezig met het nesten van de te snijden 
onderdelen om het vervolgens klaar te zetten bij de juiste order. Jij bent verantwoordelijk voor de 
distributie van het (plaat)materiaal.  
 
Dit breng je mee 
Als operator ben jij daadkrachtig, flexibel en werk je gestructureerd en zelfstandig. Je hebt een no-
nonsense mentaliteit en bent enthousiast en gedreven. Prioriteiten stellen gaat je gemakkelijk af. Je 
hebt een probleemoplossend denkvermogen met gevoel voor hoofd- en bijzaken. Verder voldoe je 
aan de volgende punten: 

- Mbo werk- en denkniveau met daarbij relevante werkervaring in de metaalindustrie; 
- Basiskennis van metaalbewerking met daarbij technisch inzicht; 
- Ervaring met een heftruck en/of combitruck is een pré; 
- Affiniteit met een snij programma zoals bijvoorbeeld Lantek is een voordeel; 
- Kennis van Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) en een ERP-systeem, bij voorkeur Ridder IQ. 

 
Wat kun je van ons verwachten? 
Wij geven jou vrijheid om van jouw functie een succes te maken. Dit staat centraal in jouw loopbaan 
bij ons. Goede samenwerking, plezier in je werk en een open sfeer zijn zaken die wij jou graag bieden. 
Daarbij hoort een marktconform salaris en goede secundaire voorwaarden.  
 
Wie zijn wij? 
Bij onze organisaties zijn wij ambitieus, pragmatisch en nuchter. Wij gaan voor kwaliteit. Dit doen we 
met een positieve houding en daarbij willen wij elke dag een beetje beter worden. Het team bestaat 
momenteel uit ongeveer 65 medewerkers verdeeld over onze twee locaties Uddel en Zutphen. 
 
De Bruin Process Equipment produceert sinds 2005 diverse soorten RVS-tanks op basis van specifieke 
klantwensen. De Bruin Process Equipment levert onder andere aan de voedingsmiddelenindustrie, 
chemie en de agrarische sector. Alle producten, van opslag- en procestanks tot warmtewisselaars en 
roerwerken, zijn van hoogwaardige kwaliteit en voldoen aan de gestelde eisen. 
 
Belangstelling? 
Wij komen graag met je in contact! Stuur jouw cv en motivatiebrief naar arjan@debruintankbouw.nl. 
Wil je eerst nog meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Arjan de Bruin (06-
51765634).  
 
Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
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