
 

 

 

MEEWERKEND VOORMAN LASER MACHINES  
 
 
 
 
Wij zijn op zoek naar een energieke en flexibele meewerkend voorman voor ons laser bedrijf. 
Technische skills en ervaring gecombineerd met aansturing van het monteursteam. Iemand 
die blij wordt van het werken in een klein groeiend team en zin heeft om MetaQuip samen 
verder uit te bouwen. 

WAT DOE JE? 
Je draagt zorg voor de organisatie van ons lasermachine productieproces en alles wat hierbij 
komt kijken. Je bent het aanspreekpunt voor collega’s en het management, maar ook 
regelmatig voor de klanten van het bedrijf. Je bent verantwoordelijk voor de aansturing, 
planning en coördinatie van het productieproces en vervult ook uitvoerende taken. 
 
Organisatie van het productieproces 
Hieronder vallen onder andere de volgende taken 

§ Maken van (productie)planningen ism het management team 
§ Aansturen en begeleiden van de monteurs en service/support  
§ Het leiden van teammeetings 
§ Voeren van werkoverleggen  
§ Rapporteren van (productie)resultaten aan het management 
§ Regelen van het voorraadbeheer 
§ Uitvoeren van kwaliteitscontroles 
§ Uitvoeren van productiewerkzaamheden 
§ Oplossen van complexere technische storingen ter ondersteuning van de monteurs 
§ Toezien op behalen productiedoelstellingen 
§ Afhandelen van administratie van diverse processen 

 
Klaarmaken machines 
Machines die binnenkomen doorlopen een complete technische inspectie, worden afgesteld 
en eventuele problemen worden opgelost. Na inspectie wordt de order compleet gemaakt en 
worden de machines vrijgegeven voor levering. 
 
Technisch ondersteuning, uitleveren en training 
Daarnaast ondersteun je de verkoop met je technische kennis en kunde van de machines, de 
lasersoftware en help je bij het uitzoeken van laser instellingen voor nieuwe klantvragen. 
Je levert in geval van nood machines ook uit bij de klant, geeft training en technische 
ondersteuning als een klant een probleem heeft.  
 
 



 

Meedenken over verbeteringen aan machines en organisatie 
We werken bij MetaQuip hard om onze machines de allerbeste te maken. Ideeën hoe onze 
machines te verbeteren zijn altijd welkom. We verwachten hierin een actieve houding en 
flexibiliteit. Iemand die zaken voor elkaar wil krijgen zodat we machines die voldoen aan onze 
kwaliteitseisen op tijd kunnen uitleveren. Daarnaast zijn ideeën over hoe zaken beter te 
regelen en organiseren zijn altijd welkom. Samen met het MT en de bedrijfsleider bepaal je 
mede hoe we onze organisatie stap voor stap kunnen verbeteren. 
 

OVER METAQUIP  
MetaQuip is een snelgroeiend bedrijf in lasermachines. Machines die geschikt zijn om een 
groot aantal materialen mee te snijden, graveren of markeren. Wij leveren onze machines 
aan grote en kleine bedrijven, fablabs, scholen en particulieren. MetaQuip is opgericht in 
2014. Naast standaard machines, leveren we ook steeds meer maatwerk machines en 
realiseren we complete oplossingen voor onze klanten inclusief proces onderzoek. 
 
We zijn de afgelopen jaren hard gegroeid en gaan nu verder professionaliseren, zodat we 
altijd de kwaliteit leveren en service bieden waar we voor staan. MetaQuip is gevestigd in 
Maarheeze (net onder Eindhoven) en goed bereikbaar zowel vanaf de snelweg als met 
openbaar vervoer. Meer informatie over MetaQuip is te vinden op: www.metaquip.nl. 

WIE ZOEKEN WE 
We zoeken iemand met degelijke technische ervaring (minimaal MBO niveau 4, of HBO), 
iemand die zowel met zijn voeten in de klei wil staan maar ook zijn hoofd wil gebruiken. 
Iemand die gewend is complexe technische vraagstukken gestructureerd aan te pakken en 
op te lossen en de rest van het team hierin meeneemt en ondersteunt. Iemand die het leuk 
vindt aan machines te sleutelen, maar ook met klanten overweg kan. Iemand die er een 
uitdaging in ziet om zelf of in overleg met het team continue te verbeteren. Iemand die 
creatief is, zaken voor elkaar krijgt en regelt. Iemand die niet bang is bij complexe 
vraagstukken om hulp te vragen en inziet dat oplossingen soms uit onverwachte hoeken 
kunnen komen. 
Aangezien je ook af en toe bij de klant zult moeten zijn is rijbewijs B een must, heftruck 
rijbewijs is een pre. Kortom met je neus in de techniek, een groeiend, jong team en ook direct 
klantcontact! Een mogelijkheid om in korte tijd veel te leren. 
 
We zoeken iemand met ervaring in techniek, veel energie, creatief, zelfstandig werkt, 
positief is ingesteld, leergierig en denkt in oplossingen. Iemand die goed met mensen 
overweg kan en zaken kan structureren en zorgt dat het productieproces loopt.  
 



 

Als opleiding vragen we een technische opleiding (mbo-niveau 4 of HBO) met  aantoonbare 
technische ervaring in de machinebouw, met een technische opleiding richting mechatronica, 
mechanica, autotechniek of gerelateerd. 
 

WAT BIEDEN WE 
Een jong en dynamisch bedrijf waarop je samen met de rest van het team echt het verschil 
kunt maken om MetaQuip als laserbedrijf verder op de kaart te zetten. Een club aanpakkers 
die zich onderscheiden door kwaliteit van de machines, goede service en staan voor hun 
producten. Interesse om meer te weten te komen?  
 

Neem contact op met 
Barry Peet (06-53223721, barry.peet@metaquip.nl) of  

Coen Lauwerijssen (coen.lauwerijssen@metaquip.nl) 
 


