
Je hebt twee rechterhanden.
Je bent nauwkeurig en kwaliteitsbewust.
Je houdt van een lolletje op zijn tijd en hebt een gemotiveerde, sociale werkhouding.
Je hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, passend bij onze kostbare producten.
Je bent bereid om eventueel in twee ploegen te werken.
Ervaring in het werken met CNC-apparatuur en/of een waterjet is een pré.

Wat kun je voor ons betekenen?
In onze moderne fabrieken maken we luxe werkbladen. Niets is standaard; alles is maatwerk. Als machine-
operator zorg je ervoor dat zaagwerk en uitsparingen conform de tekeningen van de klant worden
geproduceerd.
In onze fabrieken vinden we een prettige en veilige werkomgeving enorm belangrijk. We zijn inventief met
bijvoorbeeld in hoogte-verstelbare werkplekken, stofafzuiging en vacuümheffers. Zo zorgen we ervoor dat je
veilig en gezond kunt werken aan prachtige kwaliteitsproducten. Dit alles doe je natuurlijk niet alleen, maar met
de hulp van hoogwaardige CNC-machines en je gezellige collega’s. 
 
Hoe kom je het beste tot je recht in deze functie?

Wie zijn wij?
Jetstone is een toonaangevende producent van luxe werkbladen, gevestigd in Deurne. Onze internationale
klantengroep weet dat ze voor prachtig maatwerk bij ons aan het juiste adres zijn. We groeien al jaren gestaag
en we blijven investeren. In 2023 willen we bijvoorbeeld een nieuw pand van 16.000m2 openen ter uitbreiding
van onze faciliteiten.
Werken bij Jetstone betekent samenwerken, maar zeker ook samen lachen. Niet alleen tijdens het werk, maar
zeker ook bij de talloze gezellige feestjes en uitstapjes. We hebben een fijne, gezonde werkomgeving waar je je
talenten kunt benutten. En we investeren graag in een lange termijn relatie met onze medewerkers; niet voor
niets hebben we jaarlijks diverse jubilarissen in ons midden ;)

- WANTED BIJ JETSTONE -

Hé, ik ben Björn! Heb je nog vragen over
deze functie? Neem dan gerust even

contact met me op: 06-27078589

Hoi, ik ben Marian! Wil je solliciteren? Doe
dat dan via onze website of stuur mij je cv

en korte motivatie: hrm@jetstone.nl

DEURNE

tel:06-27078589

