
 

 

 

MECHATRONISCH MONTEUR LASER MACHINES  
 
 
 
Wij zijn op zoek naar een gedreven monteur voor onze laser machines. Skills gecombineerd 
met brede passie voor techniek. Iemand die ons team echt versterkt en samen MetaQuip 
verder wil uitbouwen. 
 

WAT DOE JE? 
 
Klaarmaken machines 
Machines die binnenkomen doorlopen een complete technische inspectie, worden afgesteld 
en eventuele problemen worden opgelost, waarna de machines worden vrijgegeven voor 
uitlevering. 
 
Uitleveren, training en technisch ondersteuning 
Je levert machines ook uit bij de klant, geeft training en technische ondersteuning. Heeft een 
klant een probleem dan lossen we het op. 
Verder ondersteun je de verkoop door technische kennis en kunde van de machines, de 
lasersoftware en help je bij het uitzoeken van laser instellingen voor nieuwe klantvragen. 
 
Meedenken over verbeteringen aan machines en organizatie 
We werken bij MetaQuip hard om onze machines de allerbeste te maken. Ideeën hoe onze 
machines te verbeteren zijn altijd welkom. We verwachten hier een actieve houding. Ook 
ideeën over hoe dingen anders te regelen en organiseren zijn altijd welkom. Dan kijken we 
samen met het team hoe we onze organisatie stap voor stap kunnen verbeteren. 
 
Ontwerpen van machines 
Aangezien we steeds meer aanpassingen aan machines aan het maken zijn en ook eigen 
ontwerpen aan het realiseren zijn zoeken we ook iemand die mee kan helpen machines aan 
te passen en verbeteren. We zoeken iemand die hierin mee kan en wil groeien. Waar je 
precies instapt hangt af van de ervaring die je op dit gebied al meebrengt. Daarom is goed 
kunnen tekenen in Solidworks of vergelijkbaar 3D ontwerp pakket een pre. `Binnen MetaQuip 
is brede ervaring om je hierin verder te helpen, maar enthousiasme voor techniek, positieve 
energie en de wil om nieuwe dingen te leren moeten van jou komen! 
Op termijn is doorgroei naar complexere ontwerp en innovatieprojecten mogelijk. Een baan 
met veel afwisseling, verantwoordelijkheid en doorgroeimogelijkheden. 



 

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 minimaal MBO niveau 4, of startende HBOer, iemand die zowel met 
zijn voeten in de klei wil staan maar ook zijn hoofd wil gebruiken. 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, zijn 
idee in een tekening kan omzetten en daarna ook gerealiseerd krijgt. 
Aangezien je ook regelmatig bij de klant zult moeten zijn is rijbewijs B een must, heftruck 
rijbewijs is een pre. Kortom met je neus in de techniek, iedere dag nieuwe uitdagingen en ook 
direct klantcontact! Een mogelijkheid om in korte tijd veel te leren. 
 
We zoeken iemand met passie voor techniek, veel energie, creatief, zelfstandig werkt, 
positief is ingesteld, leergierig en denkt in oplossingen. Als je dingen ziet die beter kunnen 
neem je initiatief om ze te veranderen.  
 
Als opleiding vragen we minimaal mbo-niveau 4 of startende HBOer met een technische 
opleiding richting mechatronica, mechanica, autotechniek of gerelateerd. 
 

WERKZAAMHEDEN 
 
Je werkzaamheden bestaan oa uit: 

• Technische inspectie van de binnenkomende lasermachines, technische wijzigingen 
en verbeteringen bedenken en realiseren. 

• Leveringen, installatie en training bij de klant. 
• Technische ondersteuning van de MetaQuip sales. Expert op gebied van de 

verschillende lasermachines, software en toepassingen. 
• Service en support op afstand en bij de klant. 
• Ontwerpen en realiseren van technische tools en machine aanpassingen. 
• En nog veel meer zaken, deels zelf te ontwikkelen/op te pakken. 



 

• Op termijn complexere innovatie en machinebouw projecten. 
 

We zoeken iemand die niet bang is om fouten te maken, maar hier wel van leert. Iemand die 
wil meehelpen met het verder bouwen van ons bedrijf en deel wil zijn van een het MetaQuip 
team. Iemand met affiniteit voor techniek en in het bijzonder (laser)machines. 
 

WAT BIEDEN WE 
Een jong en dynamisch bedrijf met doorgroeimogelijkheden. De kans om zelfstandig te 
werken, maar ook samen met het huidige team mee te denken over hoe ons bedrijf verder 
kan doorgroeien en verder verbeteren. 
 

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

Coen Lauwerijssen (coen.lauwerijssen@metaquip.nl) 
 


