
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In verband met uitbreiding van onze activiteiten zijn we op zoek naar een  

MACHINE OPERATOR 
 

Wat ga je doen als Machine Operator? 
Bij Reesink Staal zijn we opzoek naar medewerkers die onze passie delen! Het maken van 
stalen en betonnen halffabricaten en bouwdelen voor de bouw en industrie. Als Machine 
Operator ben je verantwoordelijk voor de bewerking van producten. Je leest tekeningen 
en weet aan de hand van die informatie precies welke technieken je moet toepassen om 
het product op de juiste manier te bewerken. Dit kan onder andere zijn door te zagen, 
boren en snijden. 
 
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor: 

• het instellen en bedienen van de machines; 
• het controleren van de kwaliteit van de gemaakte producten; 
• het registreren van de handelingen (in het ERP systeem); 
• het schoonhouden en verzorgen van de machines. 

 
Wat breng je mee? 
Wat ons betreft zijn de belangrijkste eigenschappen van onze nieuwe collega: 

• technisch inzicht; 
• een gemotiveerde werkhouding; 
• de bereidheid om in een ploegendienst te werken; 
• LBO werk- en denkniveau. 

 
Wat bieden wij? 
Je komt te werken in een dynamische organisatie die volop in ontwikkeling is. Ons team is 
dagelijks op zoek naar manieren om ons werk nog slimmer te organiseren. Natuurlijk 
bieden we jou daarnaast: 

• een marktconform salaris; 
• 25 vakantiedagen en 12 ATV dagen; 
• een eindejaarsuitkering. 

 
Interesse? 
Heb je interesse in deze functie? Dan horen we graag van je! Mail je CV en motivatie naar 
hr@reesinkstaal.nl. Heb je nog vragen? Bel dan gerust: 0575-599601. 

 

Reesink Staal heeft een passie voor het maken van stalen 
halffabricaten en bouwdelen voor industriële toepassing. Met een 
uitgebreid assortiment handelslengtes, grote voorraad en een 
moderne productiefaciliteit van 30.000 m2 waar lengtes tot 27 meter 
op alle denkbare manieren kunnen worden bewerkt is Reesink Staal 
in staat om aan vrijwel iedere klantvraag te voldoen. Als onderdeel van 
de Copiam Group gaan de mogelijkheden van Reesink Staal verder 
dan de snelle levering van bewerkt staal alleen. Met bijvoorbeeld de 
mogelijkheid voor het toevoegen van beton en een breed 
dienstenpakket is Reesink Staal is een partner voor het creëren van 
structurele synergie. 
 


