
Productiemedewerker 
METAPLEX in WILRIJK 

 
 
Functieomschrijving 
We zoeken een productiemedewerkers die zeer hands-on is. Ervaring in de kunststofbewerking is 
zeker een pluspunt. Je maakt gebruik van diverse houtbewerkingsmachines. Je verlijmt en monteert 
verschillende kunststoffen tot afgewerkte producten. 

Door je ervaring heb je een goed inzicht in het efficiënt produceren op maat. Je bent zeer 
nauwkeurig en je weet korte doorlooptijden te combineren met een uitmuntende kwaliteit. 

We hechten meer belang aan een goede motivatie om te willen leren dan je aanwezige competenties op zich. 

Op termijn heb je doorgroeimogelijkheden en weet jij de opdrachten van klanten vlot door onze 
productie te leiden. Je beheert de gehele flow van de aanmaak van de PO (Productie Order) tot de 
effectieve uitlevering. Je plant daarvoor de mensen en machines zo optimaal mogelijk in en steekt zelf 
mee de handen uit de mouwen. 

Je kan zelfstandig werken en begrijpt als geen ander het belang van orde, netheid en correctheid. 

 
 

Profiel 
 

• Je hebt minstens 2 jaar ervaring, bij voorkeur in een kunststofverwerkend bedrijf of een 
schrijnwerkerij 

• Je hebt een breed technisch inzicht en hebt interesse in CNC-machines 

• Je hebt een hands-on mentaliteit met zin voor samenwerking, punctualiteit, orde. 

• Organisatorisch inzicht is een pluspunt 

• Kennis van Office toepassingen alsook CAD en CAM programma's, Autodesk Fusion zijn een grote 
troef 

• Goede kennis van het Nederlands 

• We hechten meer belang aan een goede motivatie om te willen leren dan je aanwezige competenties op 
zich. 

 
Jobgerelateerde competenties 

• Stukken assembleren-monteren of bevestigen door: Plaatsen van inzetstukken, felsen 

• Stukken monteren, assembleren en bevestigen 
Controleren of de assemblage correct is gebeurd (gebruik, uitzicht) 

• Toezicht houden op de doorstroom en de voortgang van producten op een productie- 
of transportlijn Indien nodig elementen deblokkeren en verwijderen 

• De werkzone reinigen en opruimen (materieel, hulpstukken l 



• Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren 

• Producten volgens kenmerken, bestellingen en wijze van transport verpakken 

• Stukken assembleren-monteren of bevestigen door: Lijmen 

 
Persoonsgebonden competenties 

• Creatief denken (Inventiviteit) 

• Leervermogen hebben 

• Contactvaardig zijn 

• Klantgerichtheid 

• Resultaatgerichtheid 

• Samenwerken als hecht team 

• Plannen != ordenen) 

• Regels en afspraken nakomen 

• Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) 

• Zin voor nauwkeurigheid hebben 

• Zelfstandig werken 

• Omgaan met stress 

 
Aanbod 
Ons aanbod: 

• Een afwisselende job binnen een sterk groeiend bedrijf, waar je de vrijheid krijgt om zelfstandig te 
werken en een brede verantwoordelijkheid te nemen 

• Opleiding op maat (IBOl om je helemaal wegwijs te maken in de wereld van kunststofverwerking 

• Een bedrijfscultuur waar resultaten, verantwoordelijkheid & persoonlijke betrokkenheid centraal 
staan 

• Doorgroei naar verantwoordelijke functie hoort tot de mogelijkheden 

• Een interessant salarispakket met extralegale voordelen gebaseerd op verworven 
ervaring en verantwoordelijkheden. 

 
Plaats tewerkstelling 
METAPLEX 
KERNENERGIESfRAAT 51 2610 WILRIJK 

 
 

Vereiste studies 

• 3de graad technisch secundair onderwijs (lS03l 
• gelijkwaardig door ervaring. 

 
Werkervaring 

• Beperkte ervaring ( < 2jaar l 

Talenkennis 



• Nederlands (goed) 

Contract 

• Vaste Job 

• Contract van onbepaalde duur 

• Voltijds 

• Dagwerk 

 
 
 
Waar en hoe solliciteren? 
Via e-mail: tommy@metaplex.be !mailto:tommy@meta12lex.be) 
Contact: Dhr. Tommy Van Den Bempt 

Contacteer ons. wij willen graag met je spreken. Stuur je cv met korte motivatie ter attentie van 
Tommy Van Den Bempt: tommy@metaplex.be !mailto:tommy@meta12lex.be) 


