
Het bedrijf:
Heruvent BV, beter bekend onder 
www.vlakkelichtkoepel.nl, is zelfstandig 
ontwikkelaar, producent en leverancier van op maat 
gemaakte hoogwaardige daglichtelementen voor 
platte en licht hellende daken in de woning- en 
utiliteitsbouw. Een relatief jong en klein (ca. 30 
werknemers) maar sterk groeiend bedrijf dat zich 
kenmerkt door een klant- en kwaliteitsgerichte 
cultuur. Het machinepark bestaat o.m. uit twee  
ultramoderne CNC-machines: 
>  een 5-assig profielbewerkingscentrum voor 

nauwkeurige bewerkingen aan een groot 
aantal verschillende aluminium en kunststof 
profielen (Emmegi Comet R4i)

>  een 5-assige vlakbedfreesmachine voor 
bewerkingen aan panelen en plaatmateriaal 
(Biesse Rover A FT)

Vanwege de produktiegroei is er nu behoefte aan 
een extra (2de) CNC-operator. 

De functie:
We zoeken iemand met een CNC hart die deze 
beide machines zelfstandig gaat bedienen en zich 
er verantwoordelijk voor voelt. Praktijkervaring 
met dergelijke machines is gewenst, maar een 
BBL-traject is eventueel ook mogelijk.
>  bedienen en instellen; 
>  het juist plaatsen van de werkstukken;
> programma’s inlezen in de machine;
>  werkvoorbereiding in overleg met de engineers
>  oplossen van storingen / foutmeldingen;

Functie-eisen:
>   MBO 3/4 werk- en denkniveau;
>   ervaring met CNC machines;
>   leergierig; probleemoplossend vermogen
>   collegiale houding
>   nauwkeurig 
>    pré: kennis van CADCAM, Inventor, 

Camplus, bSolid

Arbeidsduur:
Uitgangspunt is full time 40 uur per week. 
Maar we staan open voor part-time invulling.

Wat wij bieden is:
Een veelzijdige en leuke functie binnen een klein 
en hecht team, met daarbij veel ruimte voor 
persoonlijke ontwikkeling en eigen inbreng. 

Er heerst een prettige, informele, hands-on sfeer. 
De CAO Metaal en Techniek is van toepassing. 
Heruvent BV is een Erkend Leerbedrijf (SBB) 
voor MBO-praktijkstudenten. 

Contact:
Graag ontvangen wij je motivatie + CV
op paul@vlakkelichtkoepel.nl. 
Of neem voor meer informatie contact op met 
Paul Ruijs: 0485-310983

Vanwege groei en productieautomatisering zijn wij voor onze productielocatie te Cuijk (15 km onder Nijmegen) op zoek naar een:
  

CNC machine operator (m/v) 
MBO 3/4 • zelfstandig • machine bediening • werkvoorbereiding


