
 

ELEQ speelt wereldwijd al meer dan 70 jaar een vooraanstaande rol op het gebied van het 

beheersen en verbinden van elektrische energie. In nauwe samenwerking met klanten worden 

innovatieve ideeën omgezet in slimme oplossingen. ELEQ ontwikkelt, produceert en levert stroom- 

en spanningstransformatoren, omvormers, meetinstrumenten en aansluitkasten voor o.a. de 

energiemarkt en openbare verlichtingssystemen. Tot de brede en internationale klantenkring 

behoren energiebedrijven, marine, industrieën, gemeenten, provincies, onderaannemers, 

lichtmastfabrikanten, luchthavens en producenten van vermogenstransformatoren, 

vermogensschakelaars en generatoren. Binnen het Product Development Center en de verkoop- en 

productielocaties in Nederland (Steenwijk) en Duitsland (Kerpen) wordt met passie en plezier 

gewerkt, waarbij zorg voor kwaliteit en het milieu van het grootste belang zijn. Bij ELEQ werken 

totaal 250 enthousiaste medewerkers. Meer informatie over ELEQ vind je op www.eleq.com. 

 

ELEQ Steenwijk is op zoek naar een 

  
(Ervaren) Gereedschapsmaker 

 

Functie  
Als ervaren gereedschapsmaker zorg je voor de aanmaak, de assemblage, het onderhoud en de 
reparatie van nieuwe of bestaande gereedschappen/matrijzen. Verder ben jij in staat zelfstandig vanuit 
tekeningen nieuwe hoogwaardige producten te produceren. Je weet van aanpakken en denkt in 
oplossingen om de hoogst mogelijke kwaliteit voor het werk te behalen. Je beproeft het gereedschap en 
de matrijzen onder productieomstandigheden en controleert uiteindelijk het eindproduct. 
 
Je werkt samen in teamverband met startende en ervaren gereedschapsmakers waarbij ondersteunen 
en begeleiden van startende gereedschapsmakers gewenst is. 
 

In deze functie rapporteer je aan de Groepsleider Gereedschapsmakerij. 

 

Kandidaat 

 Ervaren gereedschapsmaker (MBO) met minimaal 5 jaar ervaring; 

 Behendig in het bedienen van draaibank, freesbank, vonk- en draadvonkmachine; 

 Ervaring met CNC machines is een pré; 

 Ervaring met spuitgietmatrijzen is een pré; 
 Vervaardigen, repareren, modificeren van gereedschappen; 

 Technische tekening kunnen lezen maar ook kritisch kunnen beoordelen; 

 Hands-on mentaliteit, proactief, flexibel en praktisch ingesteld; 

 Zelfstandig, accuraat en kritisch op je eigen werk; 

 Geen 9-5 mentaliteit; 
 

Aanbod 
ELEQ heeft je als werkgever veel te bieden. Allereerst een zeer uitdagende baan bij een groeiende 
organisatie. Je komt te werken in een uitdagende en internationale omgeving met korte lijnen met 
doorgroeimogelijkheden. Hierin krijgt je veel vrijheid en ruimte voor eigen inbreng en ondernemerschap. 
ELEQ kent uitstekende arbeidsvoorwaarden conform de CAO Metalektro. 

 

Interesse?  
Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Roel Westerhof, Groepsleider 

Gereedschapsmakerij. Je sollicitatie kun je richten aan Sytske Wagenaar, HR Manager, 

sytske.wagenaar@eleq.com 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.eleq.com/
mailto:sytske.wagenaar@eleq.com

