
 

Vacature CNC operator 
 
Het familiebedrijf ELEQ is gevestigd in Steenwijk en is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en 
verkoop van slimme elektrotechnische maatwerk toepassingen op het gebied van bescherming en 
verbinding van elektrische energie.  
 
ELEQ is een dynamische organisatie die met haar 200 medewerkers vanuit Steenwijk en Kerpen 
(Duitsland) klaar wil zijn voor markten van morgen, door innovaties van vandaag. 
 
Wat ga je doen? 
Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig bedienen van de CNC bewerkingsmachines waaronder onze 
5-assige freesmachine. Aan de hand van productietekeningen ga jij de nieuwe werkstukken maken. Als 
operator vind jij het een uitdaging om ervoor te zorgen dat je werkstukken op tijd klaar zijn en voldoen aan 
de gestelde kwaliteitsnormen. 
 
Je houdt van afwisselend en uitdagend werk, want we hebben verschillende soorten bewerkingsmachines 
waar jij aan kunt werken. Elk werkstuk is uniek en vergt veel eigen inzicht. Als er 1e lijns-onderhoud moet 
worden uitgevoerd aan de machines dan doe je dit uiteraard ook zelf. 

Als CNC operator heb je kwaliteit hoog in het vaandel staan en ben je zeer kritisch over je eigen werk. 
Je checkt continue of je maten kloppen en hebt oog voor detail.  

Hoofdtaken 

 Het controleren van de juiste instellingen van de CNC machine; 

 Het uitvoeren van machinale verspanende (na)bewerkingen; 

 Het in- en opspannen van producten, afbramen en afwerken; 

 Controleren van de juiste maatvoering. 
 
Heb je een brede technische interesse, werk jij graag met je handen en wil je je verder ontwikkelen? Dan 
heb je de mogelijkheid om intern opgeleid te worden tot gereedschapsmaker. In deze functie zorg je voor 
de aanmaak, het assembleren, het onderhouden en repareren van nieuwe of bestaande onderdelen, 
gereedschappen en matrijzen.  

Het doel is om uiteindelijk vanuit technische tekeningen volwaardige nieuwe werkstukken te creëren. 

Wat vragen wij? 

 MBO niveau bij voorkeur in een technische richting; 

 Technische tekening kunnen lezen; 

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

 Creatief en “outside the box” denker: 

 Zowel zelfstandig als in een team kunnen werken; 

 Accuraat en kritisch op je eigen werk; 

 Je staat voor de kwaliteit van je werk; 

 Zelf kunnen programmeren of programma’s aanpassen, of bereid dit te leren; 

 Ervaring met Haidenhain is een pré. 

 

Heb je ervaring met conventionele draai- en freesbanken of met draad-/zinkvonken dan zou dat voor 

ons een welkome aanvulling zijn. 

 

Wil jij de uitdaging aangaan om je te kunnen ontwikkelen tot een zelfstandige gereedschapsmaker die 

kan werken met moderne apparatuur? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Interesse? 
Voor meer informatie of vragen over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Martijn 
Lindeboom, telefoon: 0521-533333. 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. 
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