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VACATURE  

 SERVICETECHNICUS (CNC) MACHINES 
 
jij vindt het leuk om te werken aan (complexe) CNC-bewerkingsmachines.  
Installatie, onderhoud of het oplossen van storingen, jij draait er je hand niet voor om. We kunnen jou 
zelfstandig op pad sturen en jij zorgt dat het goed komt. 
 

Als jij al ervaring hebt met CNC bewerkingsmachines, dan is dat mooi meegenomen. Heb je ervaring 
in een ander technisch vakgebied, dan is dat ook geen punt voor ons. We zorgen dat je binnen de 
kortste keren zelfstandig op pad kan. Jouw werkzaamheden gaan bestaan uit:  

• Installatie en inbedrijfstelling 

• Diagnose stellen bij storingen 

• Storingen oplossen 
 
Wie zijn wij 
Danmar Machines is totaalleverancier van (CNC) machines voor de Hout-, kunststof,- en 
aluminiumbewerking. Wij zijn officieel dealer van verschillende fabrikanten. Wij bieden een uitgebreid 
programma aan zowel nieuwe als gebruikte machines voor zagen, boren, CNC bewerken, schuren, 
frezen en gereedschappen. 
Naast het leveren van machines voeren wij onderhoud uit aan machines en verhelpen wij storingen.  

Functie eisen 

• Een MBO opleiding richting elektrotechniek, werktuigbouwkunde, mechatronica of 
vergelijkbaar. 

• Ervaring met CNC bewerkingsmachines is pré. 

• Je hebt affiniteit met bedieningssoftware 

• Je kunt zelfstandig werken 

• Je bent communicatief- en sociaal vaardig en stelt de klant centraal 

• Je bent in het bezit van rijbewijs B 

• Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en 
Engelse taal 

• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en bent bereid tot reizen, waarbij je soms ook ’s nachts van 
huis bent 

• Daarnaast bereidheid tot werkzaamheden in onze eigen showroom 

• Tot slot ben je gewoon een prettig persoon met een ‘we doen het met z’n allen’ mentaliteit” 
 
Aanbod 
Het gaat om een fulltime baan met de intentie voor een vast dienstverband. 
Salaris is afhankelijk van je werkervaring. Verder krijg je een telefoon van de zaak en een serviceauto 
tot je beschikking. Een van de eerste opleidingen vindt gedurende een aantal dagen in Spanje plaats. 
Standplaats is Almelo, werkgebied heel Nederland en België (voornamelijk NL-talig gebied) 
 
Interesse 
Hebben wij jouw interesse gewekt? Neem dan contact op met Danny Smeding (06-34707163),  


