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Productiemedewerker / Operator Stanserij 
MTE Group B.V. 

Nov 2021 

 

MTE Group B.V. is een sterk groeiende en creatieve organisatie. Wij zijn reeds ruim 23 jaar actief in 

het ontwerpen en produceren van equipment voor de chemische en petrochemische industrie. 

MTE Group B.V. heeft vestigingen in Oude-Tonge, Barcelona en China. Binnen MTE B.V. werken wij 

met een jong, gedreven en ambitieus team.  

Wegens uitbreiding zoeken wij voor de productie in Oude-Tonge: 

Productiemedewerker / Operator Stanserij  

38 uur per week 

Voor onze nieuwe productielocatie in Oude-Tonge, Zuid-Holland zoeken wij een 

productiemedewerker voor het draaien van de stanserij. De werkzaamheden bestaan uit: 

✓ Het aanvoeren en afvoeren van de materialen 

✓ Aansturen van de machines (draaien volautomatisch) 

✓ Monteren en demonteren van de stempels (voor onderhoud of wissel van product) 

✓ Reinigen van producten 

✓ Verpakken en markeren van producten / gereedmaken voor transport 

✓ Voorraadbeheer grondstoffen en overige benodigdheden binnen deze afdeling 
 
De afdeling is een apart onderdeel binnen de productieafdeling waar voornamelijk RVS plaatwerk 

verwerkt wordt. Alle producten worden binnen de firma ontworpen en verkocht en de stans afdeling 

is een belangrijk onderdeel van het bedrijf. Na een interne opleiding kan iedereen met technische 

affiniteit en de wil een vak te leren deze functie invullen, met de mogelijkheid je eigen 

verantwoordelijkheid voor een bedrijfsonderdeel te creëren. Een flexibele instelling en hands-on 

mentaliteit is hier uiteraard voor vereist. 

Vereisten: 

✓ Zelfstanding, Flexibele instelling en hands-on mentaliteit 

✓ Bij voorkeur woonachtig in de nabije omgeving van Oude-Tonge 

✓ Ervaring met Stempels en stanswerk is een pré 

✓ Opleidingsniveau is niet relevant, maar affiniteit met techniek uiteraard wel  
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Productiemedewerker / Operator Stanserij 
MTE Group B.V. 

Wij bieden:  

✓ Een afwisselende baan in een hecht team met veel vrijheid 

✓ Full time baan binnen CAO (M&T) op basis van 38 uur 

✓ Vast contract na proefperiode 

✓ Reiskosten (CAO conform) 

✓ Marktconform startsalaris (afhankelijk van niveau)en afwisselende baan in een hecht team 
met veel vrijheid 

Interesse 

Ben jij de geschikte kandidaat ? 

Stuur dan je actuele CV en aansprekende motivatiebrief roeland@mte-bv.com. 

Meer informatie 

MTE is gevestigd in Oude-Tonge op Goeree Overflakkee, gelegen op zowel 50 km van Rotterdam als 

Antwerpen. Vanuit het hoofdkwartier opereert MTE Group B.V. op een zeer hoog internationaal 

niveau. MTE Group B.V. bestaat uit verschillende divisies: Catalyst Support, Process Technology en 

MTE Integrated Turnaround Solutions. Wil je meer weten? Bezoek onze site: www.mte-process.com 

of neem contact op met Roeland Langstraat: 010 - 231 02 60. 

 

Headquarters MTE Group B.V. 

Boezemweg 5 

3255 MC Oude-Tonge (Z-H) 

 

 

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

 

http://www.mte-process.com/

