
Jouw rol
Als kanter werk je, aan de hand van werkopdrachten, zelfstandig aan de CNC kantbank. 
Dit wil zeggen dat je zelf verantwoordelijk bent voor het in- en omstellen, programmeren 
en bedienen van de kantbank voor zowel bestaande als nieuwe producten (staal, 
RVS en aluminium). Ook behoort het controleren van het geproduceerde product 
op maatvoering en het tre� en van de juiste correctieve acties bij afwijkingen tot het 
takenpakket. In deze functie kant je zelfstandig producten van enkel stuks tot kleine series. 
Dit doe je aan de hand van (uitslag)tekeningen en het meetrapport. Je meet het product 
zelfstandig, zodat je er voor zorgt dat je de juiste kwaliteit levert.

Wat breng jij mee:
• Je hebt een technische afgeronde vooropleiding (niveau 2) of vergelijkbare ervaring
• Je bent in staat om technisch tekening te lezen
• Je hebt aantoonbare en recente werkervaring
• Je hebt oog voor kwaliteit en bent in staat om je fl exibel op te stellen

Wat bieden wij:
Bij DVA Technology zijn we altijd volop in beweging. Dit geldt niet alleen voor onze 
oplossingen maar ook voor ons als organisatie. Naast het bedenken en uitvoeren van 
creatieve en optimale oplossingen hechten wij ook veel waarde aan een plezierige 
en goede werksfeer. Daarom zorgen wij ervoor dat ons primaire- en secundaire 
arbeidsvoorwaardenpakket hier op aansluit.

Soort dienstverband: 40 uur 5 dagen in de week.

Herken jij jezelf en wil je solliciteren? 
Stuur dan een korte motivatie + cv naar marc.dekker@dvatechnology.nl

Ben jij een ervaren CNC Kanter/zetter of wil je dit graag leren? Dan is dit je kans! 
RVS, staal en aluminium wordt hier bewerkt en voorzien van een mooie hoek of rand 
doormiddel van een kant / zetbank. Je gaat hier plaatwerk van verschillende diktes 
kanten / zetten en in de basis leren om technische tekeningen te lezen.
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