
■ Sormac B.V. gevestigd in Venlo
■ Ruim 100 jaar geleden opgericht met het specialisme de 

ontwikkeling en productie van SORteerMAChines
■ Anno 2023 een wereldwijd, toonaangevend bedrijf dat 

machines en verwerkingslijnen ontwikkelt en produceert voor 
de versverwerking van groenten

■ Meer dan 100 collega’s die zich dagelijks met hart en ziel 
inzetten voor de � rma

■ Wereldwijd agentennetwerk
■ Sales & service kantoor in de Verenigde Staten
■ Small details, big difference:

wij streven naar perfectie in ieder detail van ons werk

Wie is Sormac?

Wat bieden wij?

Venlo – The Netherlands | www.sormac.nl

Wie is Sormac?

Wat bieden wij?

Wat ga je doen bij Sormac? Wat breng je mee?

vacaturevacature

?

Kandidaten die worden aangedragen buiten onze eigen kanalen, worden niet meegenomen in de selectieprocedure.

job

ISO 27001

■ Fulltime functie (40 uur) 
■ Een zelfstandige en uitdagende job in een groeiende, 

internationale organisatie binnen een jong dynamisch team
■ Een marktconform salaris
■ Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder

27 vakantiedagen en 13 ADV-dagen (CAO Metalektro)
■ Goede ontwikkelingsmogelijkheden
■ Een prettige werksfeer

Hebben wij je interesse gewekt en
wil je reageren op deze vacature?
Stuur dan je uitgebreide motivatie en cv per e-mail naar:
s.merkx@sormac.nl

Voor telefonische informatie kun je terecht bij
Sharon Merkx (HR-manager) tel. 077 – 351 8444.

■ Zelfstandig uitvoeren van afwisselend draai- en freeswerk.
■ Diverse andere  jnmechanische werkzaamheden.
■ Beoordelen van door externe leveranciers aangeleverd werk.
■ Uitvoeren van tussentijdse en eindcontroles.
■ Oplossend meedenken met andere afdelingen over technische 

vraagstukken.

■ Mbo-werk- en -denkniveau met een opleiding richting
■ Metaalbewerking.
■ Ervaring met het bedienen van CNC-draai -en freesbanken.
■ Doenersmentaliteit, je gaat gestructureerd en oplossingsgericht 

te werk en weet prioriteiten te stellen.
■ Een proactieve houding, je kan goed zelfstandig maar ook in 

teamverband werken.
■ Een goed ontwikkeld gevoel voor verantwoordelijkheid en 

creativiteit.

CNC-Draaier / Frezer


