
 

 

 

KOM JIJ WERKEN OP ONZE BUIGERIJ? 

Wie zijn wij? 

Al meer dan zestig jaar zijn wij producent van draadproducten in allerlei vormen en maten, van 

verschillende metaalsoorten en in diverse diameters en diktes van 0.3 tot en met 14 mm. In samenwerking 

met marktpartijen ontwikkelen wij innovatieve oplossingen voor de meest uiteenlopende toepassingen in 

verschillende branches. In ons moderne machinepark maken wij duizenden producten van draad. Van 

satépennen tot lampenkapframes, van displays tot ventilatieroosters en van spantklemmen tot draadveren.  

 

Wat ga je doen op de buigerij? 

Blok’s Draadvorm kan metaaldraad zowel in 2D en 3D buigen. Wij beschikken over de nieuwste 

computergestuurde CNC-draadbuigmachines, waardoor wij snel en efficiënt kunnen werken. Steeds vaker 

plaatsen we verpakkingsrobots waardoor de efficiëntie nog verder omhoog gaat en de medewerkers zich 

kunnen richten op het complexere werk. Bij alles wat je doet bewaak je de productkwaliteit en zorg je dat je 

veilig werkt.  

  

Afhankelijk van jouw kennis, ervaring en opleidingsniveau start je als productiemedewerker, operator of 

programmeur:  

• Als productiemedewerker ondersteun je de operators bij het draaiend houden van de machines en 

het verzendklaar maken van de productie.  

• Als operator ben je verantwoordelijk voor het opnieuw in productie nemen van bestaande 

producten. Je neemt dan het gehele proces voor je rekening, zoals het ombouwen, instellen, 

bedienen, nameten en bijstellen.  

• Als CNC programmeur stel je zelfstandig buigmachines in op basis van nieuwe modellen of 

technische tekeningen en zorg je ervoor dat de machine optimaal produceert. Samen met de 

operators houdt je je ook bezig met het optimaliseren en onderhouden van de machines. Daarbij 

zie je snel hoe het programmeersysteem beter kan om nog sneller en efficiënter te werken. 

 

Wat verwachten we van je? 

▪ Je hebt een relevante MBO opleiding afgerond, bijvoorbeeld werktuigbouwkunde of mechatronica 

▪ Je bent gemotiveerd om serieus aan het werk te gaan 

▪ Je gaat zorgvuldig te werk en kunt goed de kwaliteit van het werk beoordelen 

▪ Je bent praktisch ingesteld en kunt makkelijk tussen verschillende werkzaamheden schakelen 

▪ Je bent oplossingsgericht  

▪ Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband goed werken 

 

Wat kun je van ons verwachten? 

Als collega bij Blok’s Draadvorm kun je rekenen op een fulltime baan (38,75 uur) met veel afwisseling bij 

een bedrijf dat blijft groeien. Met circa 30 medewerkers werken we vanuit een informele en familiaire 

werksfeer, waarbij aanpakken en collegialiteit belangrijk zijn. Inzet wordt beloond en in overleg kijken we 

hoe je je verder kunt ontwikkelen. 

  

Je kunt rekenen op goede arbeidsvoorwaarden, waaronder een salaris binnen de cao Metaal en Techniek 

met een extra toeslag, reiskostenvergoeding en stabiele werktijden (ma-do 08:00-17:00 en vr 08:00-15:30).  

 

Spreekt onze vacature jou aan?  

Stuur je motivatiebrief met CV naar vacature@draad.com ter attentie van Loek Blok. Vermeld daarbij de 

functie: Medewerker Buigerij. Voor vragen over de functie kun je ons bereiken op 070 - 329 91 74. 


