
VACATURE
Aankomend programmeur 
/ lasersnijder
Onze mensen en hun vakmanschap; bijzonder. Want dit vakmanschap 
maakt ons alweer zo’n 30 jaar lang succesvol. Zij maken het iedere dag 
waar; vandaag, morgen en daarna. Ze verstaan hun vak als geen ander. 
Betrokken en betrouwbaar. Technisch onderlegd en in de praktijk zijn ze 
onze relaties vaak al een stap voor. Brabantse nuchterheid, echte vaklui. 

Een fijne mentaliteit dus. Ja, van die vrouwen en mannen zoeken we er 
meer. Onze vraag aan jou? Beschik jij over de mentaliteit die wij zoeken? 
Zo ja, dan kunnen wij niet wachten op jouw sollicitatie op onderstaande 
vacature!

Marketing
Doorhalen



• Een baan bij een écht Brabants familiebedrijf
• Waardering, respect en (werk)plezier
• Kansen om beter te worden en te groeien
• Marktconform salaris

Wie zoeken en verwachten wij?
• MBO niveau door scholing en/of ervaring
• Leergierig en ambitieus
• Ervaring in lasersnijden
• Nauwkeurigheid en accuraat vermogen
• Planmatig en organiserend vermogen
• Kennis van Radan en MKG is een pré (geen must)
• Een teamspeler

Over De Bruyn Metaal
Nabij het kloppend hart van de Brainport Regio bouwt een écht Noord-Brabants familiebedrijf al 
jaren aan iets moois. Dat doen we met een team van mensen die ons -mede door hun vakmanschap 
succesvol maken. Daarnaast beschikken wij over een mentaliteit waar iedereen op voorhand naar 
zoekt en gelukkig van wordt. Die speci�eke mentaliteit zit diep verankerd in ons bedrijfs-DNA. Wie 
hier werkt heeft ons DNA van nature in zich. Toch schuilt er achter onze mentaliteit een dieperliggend 
gedachtegoed; we zijn simpelweg échte ‘Brabanders’. Eerlijk en open, ook als je het liever niet wilt 
horen. Respectvol en uiterst familiair. Een team van ‘goeie’ mensen. Samen bedienen we een over 
Europa verdeeld klantenbestand, in uiteenlopende markten en branches. 

Wil je meer weten?
Meer informatie over de vacature via Rowan de Bruyn: 0497 575 572
Rowan.de.Bruyn@debruynmetaal.nl 

Direct solliciteren!
Stuur je cv via de mail naar Rowan.de.Bruyn@debruynmetaal.nl, 
of per post naar De Bruyn Metaal, De Waterlaat 19, 5571 MZ Bergeijk t.a.v. Rowan de Bruyn.

Sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

VACATURE
Aankomend programmeur 
/ lasersnijder

Aan de slag!
Jouw taak is helder; het zo optimaal mogelijk inzetten van 3 lasersnijders. Je bent verantwoordelijk 
voor het ‘nesten’ van de te snijden onderdelen, waardoor onderdelen zo e�ciënt mogelijk uit een 
plaat worden gesneden. Dit bespaart plaat- en snijkosten.

Je werkt op het kantoor en bent inzetbaar in het productieproces. Ook bedien je de 
lasermachines. Je werkt met ‘slimme’ snijprogramma’s en bent verantwoordelijk voor het beheer 
van de voorraad plaatmateriaal. Daarnaast word je, bij gebleken geschiktheid, opgeleid in 
tekenwerk middels een 3D tekenprogramma.

Wij bieden


