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WORD JIJ ONDERDEEL 
VAN ONS TEAM? 



Ben jij onderzoekend, geduldig en 
vind jij het interessant om 
technische problemen op te lossen 
tijdens een lang draai proces? 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Als CNC langdraaier... 
... ben jij bezig met het produceren van hoogwaardige precisie onderdelen voor de 
medische, lucht en ruimtevaart, biotechnologie en semi-conductor industrie. Als CNC 
langdraaier ben je onderzoekend en geduldig en in staat om langdurig (deel) 
problemen op te lossen en dat ook leuk vinden. Je moet bereid zijn te accepteren dat de 
inwerkperiode langer in beslag neemt, afhankelijk van je voorkennis 2 tot 5 jaar. Dat 
vraagt mentaal uithoudingsvermogen. 
Binnen de 6000m2 vloeroppervlakte van Larsen & Buhl is een breed scala van 
productietechnologieën aanwezig. Dit geeft kansen voor jou om je door te ontwikkelen 
en multi-inzetbaar te worden op de lange termijn. Als CNC draaier ben je actief bezig 
met het zelfstandig uitvoeren van CNC draai werkzaamheden volgens ontvangen 
opdrachten, zodanig dat de producten op tijd, binnen de gestelde tijden en goed 
geproduceerd worden. Je bent altijd pro-actief bezig met het optimaliseren van het 
proces om tot een kwalitatief goed product te komen. Machine kennis van CNC 
gestuurde machines en gereedschap kennis is een pré.



• Aan de hand van tekeningen, productiegegevens of instructies zelfstandig produceren van (zeer) nauwkeurige
producten of onderdelen met de vereiste kwaliteit.

• In goede staat houden van de machines en de gereedschappen op de afdeling.

• Bijdragen aan de totstandkoming van calculaties en levertijden bij nieuwe en/ of complexe aanvragen en
klokken van productie uren t.b.v. de nacalculatie.

De werkzaamheden:

• Machine kennis van CNC gestuurde machines is een pré 
• Gereedschap kennis is een pré
• Product kennis (hoogwaardige precisie onderdelen)
• Materiaal kennis
•  Inzicht in het productie proces en kennis van 
bewerkingsmethoden en technieken 

Kennis

•  Denken in mogelijkheden en kansen
•  Geloven in groei
•  Combinatie van intuïtie en 
onderbouwing

•  Experimenterend leren
•  Hulp vragen 

Mindset 
•  CNC machine kunnen bedienen
•  Probleemoplossend vermogen
•  Communicatieve eigenschappen en daarmee een echte 
teamspeler

•  Technische achtergrond 

Vaardigheden

• Onderzoekend
• Geduldig
• Analytisch
• Teamspeler
• Gestructureerd en creatief (innovatief) 

Eigenschappen



Larsen & Buhl Ready? 

Heeft deze vacature je geïnspireerd?  

Stuur dan snel  jouw motivatie en CV naar: 

 info@larsenenbuhl.nl 

Wie weet kom jij ons team versterken. 




