
CNC BEDIENER
Technisch talent met gevoel voor nauwkeurigheid

Zin om lid te worden van 
ons team...
Stuur je CV en motivatie-
brief naar hr@basalte.be 
en join us!

Plaats tewerkstelling
Binnenkort verhuizen we 
richting de Fraterstraat, 
maar voor nu nog even: 
Nijverheidsweg 1b
9820 Merelbeke

DESIGN FOR THE INTELLIGENT HOME

Basalte creëert design voor de intelligente woning. Multifunctionele schakelaars, 
elegante iPad houders, verfijnde stopcontacten, subtiele trapverlichting en zelfs 
een eigen design app: Basalte Home. Internationaal erkende producten die 
jaarlijks bekroond worden met meerdere designawards. Wereldwijd bedienen 
filmsterren, dj’s en topvoetballers hun intelligente woning met onze technologie. 
Alle producten worden tot in de fijnste details ontworpen en met de hand 
gemaakt. Puur Belgisch vakmanschap!

Eenvoud, transparantie, focus en duurzaamheid. De vier pijlers van ons DNA die 
bepalen hoe we werken en communiceren. Het is ons doel om op deze manier 
een sterk internationaal designmerk voor slimme woningen uit te bouwen. 
Dankzij onze blijvende groei en ambitieuze mindset zijn we steeds op zoek naar 
getalenteerde professionals met de juiste motivatie. Ons gloednieuw design 
hoofdkantoor is bijna klaar en we kijken ernaar uit om daar onze nieuwe CNC 
bediener te verwelkomen!  

When your values are clear to you, 
making decisions becomes easier

Roy E. Disney

In deze rol heb je de kans om...
...de noodzakelijke ondersteuning te bieden bij de productie van de onderdelen 
van onze producten via meerdere CNC freesmachines. Dankzij jouw technische 
kennis ben jij een belangrijke schakel in het productieteam en werk je nauw samen 
met de collega’s van productdesign. 

Je bent verantwoordelijk voor… 
 de assemblage van onze producten, samen met de collega’s.
 de vervaardiging van de verschillende onderdelen in aluminium en   
 messing. 
 de instelling en bediening van onze freesmachine voor kleine    
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 productiebatches en het vervaardigen van prototypes. 
 de nodige voor- en nabewerking van de onderdelen. 
 het basisonderhoud van de freesmachines en de uitrusting. 

Je maakt deel uit van…
Een ondersteunend, gemotiveerd team van collega’s in de productie waar 
nauwkeurigheid hoog in het vaandel wordt gedragen. De focus ligt hoog maar 
een collegiaal momentje ontbreekt hier zeker niet.  

Je blinkt uit in volgende zaken... 
 je genoot een technische secundaire opleiding of gelijkwaardig door ervaring. 
 je hebt affiniteit met metaalverwerking maar ook met aluminium, messing  
 en HDF. 
 je hebt bij voorkeur ervaring in het bedienen/instellen van CNC gestuurde  
 freesmachines. 
 je hebt bij voorkeur al gewerkt met Mastercam en Solidworks. 
 je bent praktisch ingesteld en hebt een hands-on mentaliteit. 
 je beschikt over een vaste hand die nauwkeurige, vlotte handelingen kan  
 uitvoeren met de nodige precisie en aandacht voor de kwaliteit. 
 orde en netheid op het werk zijn noodzakelijke punten voor jou. 
 je hebt een goede kennis Engels. 

In ruil hiervoor geven wij…
...een boeiende en gevarieerde job in een internationale omgeving binnen 
een hoogtechnologisch en groeiend bedrijf te Merelbeke. We bieden een 
dynamische werksfeer met no-nonsense bedrijfscultuur die ruimte laat voor 
initiatief. Hierop volgt een marktconforme verloning die aangevuld wordt door 
extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, woon-
werkvergoeding en een bonus. We voorzien 26 vakantiedagen. Je kan dagelijks 
genieten van een tas soep of een stuk vers fruit. Uiteraard voorzien we de nodige 
ondersteuning en opleiding voor het uitvoeren van deze job. 

We kunnen niet wachten om je te verwelkomen in ons team! 
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