
 

 

In verband met uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar een Machine operator 

Als machine operator is het jouw verantwoordelijkheid dat de ijzers goed uit de machine komen, 

zodat jouw collega’s van het opvolgende station er zo min mogelijk werk aan hebben. Je stelt de 

machine af en bedient de machine. Je controleert en stelt de procesparameters in en beoordeelt 

de ijzers die uit de machine komen. Je voorkomt en verhelpt storingen in de machine samen met 

de collega’s van de TD. Daarnaast zorgt je voor een tijdige aanvoer van alle benodigde 

materialen zodat jij door kunt blijven draaien en je zorgt voor de schoonmaak en onderhoud van 

de machines. 

Deze vacature wordt uitgevoerd in ploegendienst vanuit onze locatie in Vogelwaarde. 

 

Functie-eisen: 

- Technisch aangelegd en hebt bij voorkeur een opleiding in technische richting; 

- Nauwkeurig en beschikt over een hands-on mentaliteit; 

- Communicatief vaardig en flexibel ingesteld; 

- Bereidt om te werken in een 2-ploegendienst (05.45 – 14.30 uur of 14.15 – 23.00 uur); 

- Fulltime beschikbaar. 

 

Wat hebben wij te bieden? 

- Een leuke technische baan in een team waar je veel van kunt leren; 

- Een prima salaris conform CAO Metaalbewerkingsbedrijf; 

- 25 vakantiedagen en 13 ADV dagen per kalenderjaar; 

- Reiskostenvergoeding vanaf 10 km; 

- Uitruil van arbeidsvoorwaarden is mogelijk; 

- Collectiviteitskorting op zorgverzekering. 

 



 

Over Kerckhaert 

Kerckhaert is ’s werelds grootste onafhankelijke hoefijzerproducent. Om zijn vooraanstaande 

positie te bereiken heeft het bedrijf altijd zijn kernwaarden voorop gesteld: de totale inzet voor 

dealers en compromisloze productinnovatie en -kwaliteit sinds de oprichting in Nederland in 

1906. Beheerd door vier generaties van de familie Kerckhaert heeft het bedrijf altijd zijn 

voorsprong behouden, niet alleen door het herkennen van veranderingen in de markt, maar ook 

door trends te zetten voor anderen om te volgen. De eerste grote verandering kwam toen, door 

de komst van de auto, het paard gebruikt werd voor sport en recreatie in plaats van een primair 

vervoermiddel. Kerckhaert was de eerste die op deze verandering reageerde, door zijn 

assortiment van producten uit te breiden om aan de behoeften van de sportliefhebber te 

voldoen. Vandaag de dag, met meer dan 1500 verschillende modellen in het Kerckhaert 

assortiment, en met de voortdurende invoering van nieuwe hoefijzers, blijft de Koninklijke 

Kerckhaert Hoefijzerfabriek de leider in het veld. 

 

Herken jij jezelf in de bovenstaande vacature van Machine operator?  

Vul dan snel het sollicitatieformulier in!  

https://share.hsforms.com/141W5BzxmSs2FfDg0fbv_aA3k5pe

