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Open sollicitatie
Hebben wij momenteel geen passende 
vacature, maar denk jij wel dat je bij 
Lacom past?
 
Doe dan een open sollicitatie.

Kijk voor meer informatie op www.lacom.nlKijk voor meer informatie op www.lacom.nl

Lacom Machinefabriek B.V
Randweg-Zuid 1a
6021 PW Budel

Hebben we uw interesse gewekt en wilt u graag 
meer informatie betre�ende deze vacature dan kunt 
u contact opnemen met Dhr. Ronald Wijnen. 

Ben jij diegene die we zoeken?
tel: +31 (0)495 - 49 46 00 

e-mail: rwijnen@lacom.nl

› Moderne en goed geoutilleerde 
accommodaties en machineparken.

› Een prettige werksfeer waarin eigen 
initiatieven worden toegejuicht.

› Doorgroei- en opleidingsmogelijkheden.

› Een goed salaris passend bij de functie 
en je inzet.

Werken bij Lacom Machinefabriek

Lacom Machinefabriek is een vooraanstaande toeleverancier 
voor o.a. de voedings – medische – recycling en transport 
industrie.

Met onze 75 collega’s werken we dagelijks vanuit onze 
moderne en goed uitgeruste fabrieken om onze klanten 
correct en tijdig te voorzien van de producten die wij voor 
hen maken. Onze visie is hierin repeterend kleine tot 
middelgrote series te maken.

VACATURE   

CNC Frezer / Programmeur

INHOUD VAN DE FUNCTIE

›   Je beschikt over een opleiding op mbo niveau of je hebt 
dit niveau door ervaring verkregen.

› Je hebt enkele jaren ervaring als CNC Frezer inclusief 
programmeren.

› Je bent in staat nauwkeurig en zelfstandig te werken.

› Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.

VACATURE   

(Senior) Calculator 
Verspaning / 
Bedrijfsleider in spé
INHOUD VAN DE FUNCTIE

›   Je beschikt over een afgeronde technische opleiding 
richting WTB of vergelijkbaar.

›   Ervaring in een soortgelijke functie binnen de 
metaal(bewerkende)industrie.

›   Ervaring met een ERP pakket, Ferrum gebruikt MKG.

›   Je bent accuraat, flexibel, communicatief, commercieel 
en representatief.

›   Naast Nederlands beheers je ook de Engelse taal. Duits is 
mooi meegenomen maar is geen must.

VACATURE   

Hydrauliek monteur

INHOUD VAN DE FUNCTIE

›   Het monteren van, voornamelijk, hydraulische producten.

›   Samen met je collega’s zorg je ervoor dat je geplande 
werkzaamheden op tijd volgens de juiste specificaties 
worden uitgevoerd.

›   Het medeopstellen van montage- en werkinstructies.

›   Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en bent 
gewend om in een productieomgeving te werken.

VACATURE   
Leerling CNC Draaier

INHOUD VAN DE FUNCTIE

›   Schoolverlaters gevraagd, geen ervaring vereist.

›   Technische opleiding is wenselijk of bereid zijn 
deze te volgen.

›   Verantwoordelijk voor kwaliteit van de eigen productie 
en onderhoud werkplek.

›   Een flexibele en sociale werkinstelling.

VACATURE   
Leerling CNC Frezer

INHOUD VAN DE FUNCTIE
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Als metaalspecialist is Lacom gespecialiseerd 
in kleine series met hoge complexiteit (high mix 
& low volume). Innovatie is bij Lacom een 
constante, want er is altijd ruimte voor groei. Er 
wordt doorlopend geïnvesteerd in zowel mensen 
als middelen. Het machinepark is sterk 
geautomatiseerd en werkt maximaal manarm. 
Het resultaat: een hoge leverbetrouwbaarheid in 
alle omstandigheden.

+31 (0)495 49 46 00
info@lacom.nl 
www.lacom.nl

Wat hebben wij jou te bieden?


