
Vacature Kunststof Draaier/ Verspaner
Hou je van afwisseling in je baan en heb je interesse in verspaning?
Dan is dit de vacature voor jou! Bij Noverno ben je verantwoordelijk voor
het vervaardigen van producten uit veel verschillende soorten kunststof.
Deze producten zijn afwisselend klein of groot, eenvoudig of complex en
worden gemaakt in enkelstuk of serie. Ben je nieuwgierig naar ons bedrijf?
Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie!

Wat ga je doen?
In onze draaierij ben je dagelijks bezig met het:
-  Lezen van tekeningen en analyseren van de juiste bewerkingsvolgorde;
-  Opspannen van het materiaal en de gereedschappen;
-  Bewerken van de werkstukken volgens aangeleverde specificaties;
-  Verwerken van zowel hele harde, als hele zachte kunststoffen;
-  Uitvoeren van tussentijdse- en eindcontroles aan de hand van de werktekening en;
-  Schrijven en aanpassen van bewerkingsprogramma’s voor CNC gestuurde machines.

Wie zijn wij?
Noverno richt zich op het bewerken van technische kunststoffen voor diverse industrieën.
Wij zorgen met een team van acht collega’s voor het conventioneel en CNC draaien van de 
halffabricaten tot eindproduct. Binnen de organisatie heerst een open, informele en gezel-
lige sfeer waar je jezelf kunt zijn. Er wordt gezorgd voor interne opleiding, aangevuld met 
externe training of scholing. Daarmee willen we je kennis en vaardigheden laten groeien 
en bereiden we je voor op een volgende stap in jouw carrière.

Wat bieden we?
Qua arbeidsvoorwaarden kun je het volgende van ons verwachten:
-  Een salaris tussen de € 2300,- en € 3200,- , afhankelijk van je ervaring en prestaties;
-  Een (eindejaar-)bonusregeling;
-  Zelf het aantal jaarlijkse verlof en ADV dagen bepalen;
-  Mogelijkheden tot een vast dienstverband;
-  Een gunstige pensioenregeling;
-  Mogelijkheden tot het volgen van cursussen en opleidingen;
-  We stimuleren je en maken samen een persoonlijk ontwikkeltraject;
-  Interne doorgroeimogelijkheden naar bijvoorbeeld een functie als calculator of 

meewerkend voorman en;
-  Regelingen voor sport, fiets, laptop, tablet en smartphone;

Wat vragen we van jou?
Wij zoeken collega’s die leergierig zijn en resultaatgericht willen werken. Eigenschappen 
als nauwkeurigheid en het nakomen van afspraken vinden we belangrijk. Daarnaast is 
het van belang dat je goed met je collega’s kunt samenwerken. Zij zullen je helpen bij je 
werkzaamheden en je opleiding. Maar zij hopen (op termijn) ook van jou te kunnen leren.

Is deze vacature voor jou interessant, of ken je iemand voor wie deze vacature
interessant zou kunnen zijn, laat het ons dan weten. Mocht je nog vragen hebben, dan 
kun je contact opnemen met Thijmen Nelissen op nummer 0162 522 750 of via e-mail: 
production@noverno.com


