
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Contecto is een perfecte mix van jonge, enthousiaste experts en senior ingenieurs met ervaring in de 

elektronische en mechanische industrie. Met ons team van ongeveer 25 medewerkers verzorgen wij de 

ontwikkeling en realisatie van klant specifieke hardware-, software- en mechanische producten en 

onderdelen. Goederen die op de ontwikkelafdeling worden ontworpen, worden in goede samenwerking 

met de afdelingen realisatie geproduceerd. De realisatieafdeling splitst zich in Elektronica en Mechanica, 

ieder met hun eigen mensen en machinepark. 

CNC programmeur/frezer – direct vaste aanstelling 
Ben jij een echte techneut en hou je ervan om mooie klant specifieke producten te maken? In je werkplaats 

realiseer je fijnmechanische prototypes tot middelgrote series voor verschillende klanten. Je hebt hierdoor 

te maken met veel verschillende producties en hebt zo afwisseling in je werk. Je werkt nauw samen met 

een collega engineer die de mechanische tekeningen maakt. Je bent kritisch op het tekenwerk en zet jouw 

kennis en expertise in om mechanische producten te realiseren van de hoogste kwaliteit. 

Functie-eisen 

• Mbo werk- en denkniveau. 

• Ongeveer 3 jaar ervaring is gewenst. 

• Je werkt secuur en hecht waarde aan een kwalitatief goed product. 

• Je hebt ervaring met CAM software. 

• Je houdt van afwisseling in producties. 

Werkzaamheden 

• Programmeren en instellen van de machines met CAM software. 

• Producties (CNC) van onder andere klant specifieke tooling, carriers, testonderdelen, samenbouw 

van elektronica & mechanica, maar ook andere fijnmechanische producties op maat. 

• Afstellen en onderhouden van je eigen productiemiddelen en je bepaalt mee bij de aanschaf van 

nieuw materiaal. 

Aanbod 

We bieden je een fulltime contract (kan ook minder in overleg) met direct een vast contract in deze 

onzekere tijden. Daarnaast bieden we een marktconform salaris volgens CAO. Je krijgt daarnaast: ADV-

dagen, collectief pensioen, vakantiegeld, 25 vakantiedagen en vergoeding van woon-werkverkeer. Daarbij 

staat leren hoog in ons vaandel, en is er altijd ruimte voor opleiding of het volgen van cursussen. 

Geïnteresseerd in deze functie? Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatiebrief voorzien van CV vóór 30 

oktober. Je kunt deze per e-mail versturen naar hr@contecto.nl t.a.v. Jels Strik. 


