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Jouw functie 

De functie houdt in het fabriceren en bewerken van onderdelen op CNC 
freesmachines. De soort onderdelen zijn vaak enkel stuks of kleine aantallen.  
 
Je denkt creatief mee met je collega´s om het gewenste product af te kunnen 
leveren. Je werkt binnen een team van hoogwaardige verspaningsspecialisten. 
De verspanende afdeling onderhoudt nauwe contacten met collega engineers 
en de werkvoorbereiders. 
 
Je rapporteert aan het hoofd van de fabricage-afdeling. 
 
Wij vragen 

 MBO werk- en denkniveau 

 CNC verspaner met kennis van Heidehain- Mazatrolbesturing is een pre 

 CAM programmeren (Vector) is een pre 

 Zelfstandigheid en inzicht in de processen 

 Ruime werkervaring 

 Willen werken in een 2 ploegendienst 
 
Bovendien herken je jezelf in de volgende eigenschappen: 

 Flexibel 

 Stressbestendig 

 Accuraat 

 Communicatief, klant- en servicegericht 

 Representatief 

 
Wij bieden 

 Een dynamische en informele werkomgeving  

 Aansprekende en gevarieerde werkzaamheden 

 Een uitstekend salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie 

 Voldoende mogelijkheden voor zelfontplooiing en ontwikkeling 
 
Jij solliciteert 

Voor meer informatie over deze functie of onze organisatie, neem contact op 
met Han Kuster, telefoonnummer 06-15063275 of kijk op onze website. 
 
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan de gestelde eisen, stuur 
dan jouw sollicitatie met Curriculum Vitae t.a.v. Personeelszaken of per e-mail: 
sollicitatie@mtsa.nl. 

 

Dit is MTSA Technopower 
 

MTSA Technopower is een 
technologiebedrijf dat apparatuur 
ontwerpt en bouwt. Ons vernuft 
helpt klanten vernieuwen. Op die 
manier werkt MTSA wereldwijd 
aan de transitie naar een volledig 
veilige en duurzame 
samenleving. Dat vinden wij 
belangrijk.  
 
MTSA Toelevering legt zich toe 
op het produceren van 
onderdelen, mechatronische 
modules en complete systemen 
van enkelstuks tot kleine series. 
Wij kunnen produceren volgens 
tekening (built-to-print). 
Daarnaast kunnen onze 
engineering afdelingen de 
innovatie van onze klant via het 
traject van ontwerp tot en met het 
vervaardigen van het prototype 
en serie productie omzetten in 
een product (built-to-
specification).  
 
Iedere medewerker is belangrijk 
voor ons bedrijf. Zonder hun 
inzet, motivatie en toewijding 
zouden wij niet zijn wat wij 
vandaag zijn. Werken bij MTSA 
Technopower betekent vooral 
werken met en voor techniek 
waarbij eigenschappen als 
betrouwbaarheid, betrokkenheid, 
innovatie, creativiteit, 
zelfstandigheid, 
relatiegerichtheid, resultaatgericht 
en flexibiliteit centraal staan. 
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