
 

 

Vacature Machine Operator 
 

2E Interconnection heeft zich de afgelopen vijftien jaar ontwikkeld tot een van de meest toon-

aangevende kabelleveranciers van Nederland. Wij leveren alle soorten en maten kabels: zowel 

standaardkabels als op maat gemaakte kabels. 2E Interconnection staat bekend om haar pro-

ductkennis, persoonlijke service en klantgerichtheid. Om aan verdere groei invulling te geven, 

zijn wij op zoek naar een enthousiaste: 

Machine Operator 

In deze functie richt je je op het voorbereiden van kabels, draden en instellen machines voor 

kabelassemblage. Daarnaast zorg je voor onderhoud/reparatie aan machines en aanverwante 

zaken in de werkplaats. 

De Machine Operator zorgt voor een continue aanvoer van voorbereide kabels en draden die later 

worden omgezet in een eindassemblage. Hierbij moeten machines worden afgesteld en 

onderhouden zodat de werkplaats optimaal functioneert. Je blijft altijd aandacht houden voor de 

kwaliteit van het product, orde en netheid en eventuele verbeteringen op de afdeling. 

 

Wat ga je doen als Machine Operator: 

 Bedienen van de (knip)machines 

 Afstellen van applicators/persen voor verschillende werkstations 

 Omstellen van machines 

 Onderhouden van de machines / applicators 

 Storingen machines verhelpen (en voorkomen) 

 Verhelpen kleine algemene storingen/problemen in de werkplaats (TD) 

 Opgeven verbetervoorstellen om productie efficiënter te maken 

Functie-eisen ten aanzien van opleiding en ervaring 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste operator met oog voor kwaliteit en een positieve instelling. 

 MBO werk- en denkniveau niveau 2, 3 

 Je hebt ervaring binnen een productiebedrijf in een soortgelijke functie 

 Je hebt technisch inzicht en bent vaardig met geautomatiseerde systemen 

 Je hebt een praktische, zelfstandige en verantwoordelijke werkhouding 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal 

Wij bieden: 

Werken bij 2E Interconnection is werken in een no-nonsense cultuur, maar… op het gebied van 

kwaliteit en passie voor het vak doen we geen enkele concessie.  

2E Interconnection biedt je een prettige werksfeer waarin je alle support en mogelijkheden krijgt 

om jezelf verder te ontwikkelen. 

Interesse?  

Je kunt je e-mail met motivatie en cv richten aan Jeffrey Arndts: jeffrey@2e-interconnection.com. 

2E Interconnection BV 

Ketelmeer 9 

5347 JX  Oss 
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