
 

 

 



Toolshop medewerker/onderhoud matrijzen - met 
groeimogelijkheden 

 
Wil je geen nummer zijn? Wil je deel uitmaken van een hechte en gedreven ploeg met 
een gemiddelde anciënniteit van 23 jaar? Zoek je een stabiel bedrijf dat investeert in zijn 
mensen, een modern en efficiënt machinepark om zo de beste kwaliteit en service aan 
klanten te garanderen? 
 
Dan ben jij misschien de persoon die wij, Haemers NV, zoeken. Na 43 jaar gaat onze 
huidige medewerker op welverdiend pensioen, en zijn we aldus op zoek naar: 

 
toolshop medewerker onderhoud matrijzen met interesse om te groeien in 

verantwoordelijkheden 
 
Haemers Nv, actief sedert 1932, staat gekend voor de productie en verpakking van 
sluitringen en perswerk volgens plan of model. Elke dag streven wij om kwaliteitsvolle 
onderdelen te produceren om ze nadien met de grootste zorg uit te leveren en te 
exporteren over gans Europa. Onze onderdelen bevinden zich in automotive, meubels, 
landbouwmachines, ramen en deuren, … 
 

Taken: 

• Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud en nazicht van de matrijzen voor 
onze productie. Dit bestaat uit enerzijds preventief onderhoud en anderzijds 
dringende interventies. Jij zorgt dat productie kan draaien! 

• Je staat in voor het slijpen en het uitvoeren van kleine herstellingen aan de 
matrijzen door middel van diverse verspaningstechnieken. Hiertoe beschik je over 
een werkpost eiland met 3 vlakslijpmachines die volledig in eigen beheer zijn. 

• Hierbij vervang je versleten of kapotte onderdelen door bestellingen te plaatsen 
van wisselstukken voor de matrijzen 

• Je werkt in teamverband met toffe collega’s binnen de toolshop, die zich bezig 
houden met het ontwerp en de bouw van matrijzen. 

• Anderzijds krijg je veel autonomie en bepaal je zelfstandig je eigen planning. 
• Je bezit een leergierige ingesteldheid. Zo kan je doorgroeien binnen de toolshop 

enerzijds (bv. 3D tekenen van matrijzen, programmeren draadvonkerosie), alsook 
bestaat de mogelijkheid om jouw takenpakket te variëren met het bouwen van 
matrijzen (frezen, draaien).  

 

 

  



Profiel 

• Diploma richting Mechanica of soortgelijk is een plus.  
• Belangrijker dan een diploma is jouw technische affiniteit. 
• Je hebt kennis van basis metaalbewerkingen (slijpen, frezen, plooien, draaien,…) 
• Planlezen is een piece of cake voor je 
• Ervaring met metaalpersen en/of matrijzenbouw is een plus 
• Je hebt een oog voor detail en streeft naar een hoge afwerkingsgraad 
• Gezien je je eigen planning kan bepalen, bezit je de nodige zelfstandigheid  
• Je neemt graag verantwoordelijkheid en denkt probleemoplossend 
• Je bent leergierig en hebt interesse om andere deeltaken binnen de toolshop (zoals 

3D tekenen, matrijzenbouw,…) aan te leren 
• Je bent computervaardig 
• Je spreekt Nederlands en/of Frans. 

 

Persoonsgebonden competenties 

• Kwaliteitsgericht, zin voor nauwkeurigheid 
• Autonoom 
• Leervermogen hebben 
• Probleemoplossend denkvermogen  
• Planmatig en gestructureerd 
• Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) 
• Samenwerken als hecht team 

Aanbod 

• Deel uitmaken van een stabiel, innovatief en groeiend familiebedrijf waar je 
omringd wordt door een leuk team van collega’s en geen nummer bent! 

• Familiaal gevoel met korte communicatielijnen 
• Inwerkperiode i.v.m. aanleren processen en uitvoering door iemand met 43j 

ervaring 
• Een voltijdse tewerkstelling in daguren, geen ploegendiensten. 
• Je krijgt de kans om te groeien in taken en verantwoordelijkheden 
• Een aantrekkelijk salarispakket (incl. eindejaarspremie en vakantiegeld) alsook 

extralegale voordelen: maaltijdcheques, ecocheques, km vergoeding wagen of fiets 
• Hierboven op geniet je ook van 6 ADV dagen 

• Af en toe een ijsje of wat fruit  
• Jaarlijks bedrijfsfeest: St.-Elooi 
• Nieuwjaarsreceptie met tombola 
• Vanaf 10 jaar dienst extra dag verlof en drink met alle collega’s 

       Interesse ? 

       Contacteer ons 

                 056/41.07.01  

vanessa@nvhaemers.be 


