
Werkvoorbereider / CNC programmeur (m/v)
Wil jij meewerken aan toonaangevende projecten zoals de Koningin Elisabeth-
zaal in Antwerpen? Amazon, Netflix en Google in de Verenigde Staten, Western 
Sydney Performing Arts Centre in Australië of de nieuwe Virgin cruiseschepen 
van Richard Branson? Wij grijpen elke uitdaging aan om een oplossing te bieden 
aan onze klant voor een multifunctionele zaal.

Jezet Seating is al meer dan 40 jaar gespecialiseerd in de ontwikkeling, produc-
tie en installatie van telescopische tribunes en stoelen voor theaters, auditoria, 
congres- en sportzalen.

Door onze expertise, unieke positie en doordat we alles in eigen huis hebben, 
kunnen wij de klant een hoogwaardig totaalconcept bieden van ontwikkeling en 
design tot productie, transport en montage. Jezet Seating heeft ambities om te 
groeien en is daarom op zoek naar een gemotiveerde collega.

VACATURE

Als werkvoorbereider en CNC programmeur ga je het team versterken op het 
studiebureau. Je staat in voor het programmeren van onze nieuwe lasersnij-
machines (vlakbed- en buislaser) en CNC hout freesmachine. Door je leer- en 
nieuwsgierigheid zoek je altijd een manier om de processen en producten te 
verbeteren. 

Wat ga je doen?

Wat breng je mee?
• Je hebt een graduaatsdiploma in een technische richting 
• Je hebt technisch en ruimtelijk inzicht
• Je bent vertrouwd met CAD-programma’s, Autocad 2D en Solidworks is een pre
• Je hebt een proactieve werkhouding en zin voor initiatief
• Je communiceert vlot in het Nederlands
• Je werkt nauwkeurig en bent een echte teamplayer

Wat bieden wij?
• Een boeiende en gevarieerde voltijdse functie met ontplooiingskansen binnen 
een internationale, groeien de middelgrote onderneming met solide basis 
• Een uitdagend plekje tussen een jong dynamisch team
• Een aantrekkelijk verloningspakket, gekoppeld aan jouw ervaring
• Interne begeleiding om de specifieke vakkennis van de bijzondere nichemark 
onder de knie

Siberiëstraat 10, 3900 Pelt

+32 (0) 11 64 54 42

info@jezet.com

Zie jij dat wel zitten? Stuur dan snel jouw cv en motivatie naar onze HR officer 
An Rijnkens an@jezet.com. Wil je meer weten over Jezet Seating of de projecten 
waar jij een bijdrage aan kan leveren? Neem een kijkje op www.jezet.com.
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