
 

 

Geïnteresseerd? Spring even binnen of contacteer 
Randstad Inhouse op 051 22 65 52 of solliciteer online 
op www.randstad.be 

Matrijzenbouwer (m/v) 
Hooglede/Gits 

 
 

 

 

Wie zijn wij ?  

Deceuninck staat bekend voor zijn kunststofprofielen voor ramen en deuren. Maar wist je dat wij ook terrasplanken, gevelbekleding en 

interieurtoepassingen produceren?  Wij staan eveneens in voor de voor de recyclage van PVC profielen.  Wil je samen met ons bouwen 

aan een duurzame toekomst voor onze klanten ? Wil je werken in een internationaal stabiel bedrijf met een familiale sfeer?  

 

Wat worden jouw verantwoordelijkheden ?  

De Tooling afdeling van Deceuninck maakt eigen matrijzen en kalibers om kunststofprofielen van hoogstaande kwaliteit te kunnen 

extruderen.   

Samen met jouw collega’s sta je in voor de volledige afwerking (CNC en manueel), montage en regeling van nieuwe en bestaande 

proces- en vormmatrijzen.     

 

 Op basis van CAM programma’s maak je matrijsonderdelen op CNC gestuurde verspaningsmachines (frezen, vonken, 
slijpen). 

 Met behulp van tekeningen en afwerkingsstandaarden sta je in voor de manuele en conventionele afwerking en montage 
van de matrijsonderdelen (ontbramen en polieren, samenbouw, controle op water- en luchtdichtheid, conventioneel boren en 
frezen, laserlassen, …) 

 Je controleert alle stukken op maatnauwkeurigheid en kwaliteit en registreert de meetresulstaten.   

 

Wat heb jij te bieden ?  

 

 Je hebt een technische opleiding gevolgd in een mechanische richting of gelijkwaardig door ervaring.  Ook schoolverlaters 
komen in aanmerking !.  

 Je hebt een goede basiskennis van tenminste één CNC technologie (draad-, zink- of boorvonken, frezen, slijpen). 

 Je kan vlot overweg met de standaard meetinstrumenten (schuifmaat, schroefmaat, eindmaten,…). 

 Je werkt graag nauwkeurig en precies.  Je bent een geduldig persoon die oog heeft voor detail. Je bent pas tevreden als iets 
perfect is afgewerkt ! 

 

Wat bieden wij ?  

 een stabiel bedrijf in eigen regio – gemakkelijk bereikbaar 

 2 ploegenstelsel : afwisselend voor- en namiddagploeg (van 5 tot 13u en van 12u45 tot 20u45) 

 een innovatieve werkomgeving waarbij je de kans krijgt om met hoogtechnologische machines te werken.   

 Een gevarieerde job met een intensieve en continue opleiding.    

 een veilige en ordelijke werkomgeving  

 bovenop de 20 wettelijke vakantiedagen 12 betaalde dagen arbeidsduurvermindering 

 voordelen van een grote internationale onderneming met een hechte en familiale sfeer 

 aantrekkelijk loonpakket : competitief loon aangevuld met maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering en 
een bonusplan.   



 

 

 

 

Interesse ?  

Solliciteer online : www.deceuninck.be/jobs 

Vragen ?  Hilde Devloo, recruitment consultant, helpt je graag verder ( 051/23 91 65 of hilde.devloo@deceuninck.com) 

 

 

http://www.deceuninck.be/jobs

