
Jatec in Leerdam is meer dan 30 jaar toeleverancier van 

mechanisch onderdelen en modules. Jatec freest en draait 

metalen en kunststof onderdelen om deze desgewenst voor te 

monteren. Onze klanten zijn bedrijven die klant-specifieke 

machines bouwen op het gebied van verpakkingsmachines, 

offshore, drukmachines en voedselverwerking. Jatec richt zich op 

het leveren van kleine tot middelgrote series met korte 

levertijden. Daarnaast heeft Jatec een spoedstraat voor het 

ondersteunen van haar klanten bij escalaties. 

Ter versterking van onze productie zoeken wij een nieuwe collega voor de functie van: 

Zager met logistieke werkzaamheden  

Jouw werkweek  

Een groot gedeelte van je werk zal bestaan uit het op de juiste wijze uitsorteren en zagen van materialen ten 
behoeve van productieorders. Je maakt daarbij gebruik van meerdere zaagmachines. Iedere dag sta je weer 
voor de uitdaging om kwalitatief goede producten te leveren.   
In de logistiek zorg jij voor het ontvangen en verwerken van materialen ten behoeve van de productie.  
Uiteraard controleer je de kwaliteit en kwantiteit van de materialen en denk je mee in mogelijke verbeteringen. 

Jouw competenties  

▪ MBO-niveau door opleiding en/of ervaring,  
▪ Materiaalkennis (RVS, staal, aluminium, brons, kunststoffen); 
▪ Flexibel; 
▪ Gestructureerd; 
▪ Teamspeler; 
▪ Heftruckcertificaat is een pre.  
▪ Mogelijke bereidheid tot werken in 2-ploegen. 

 
Dit biedt Jatec  

▪ Geen baan maar een loopbaan met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en 
doorgroeimogelijkheden;  

▪ De mogelijkheid om met plezier terug te kunnen kijken op je werkdag;  
▪ Een no-nonsense-cultuur met korte lijnen; 
▪ Een innovatief werkveld;  
▪ Een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket met mogelijkheden tot maatwerk;  
▪ Een pensioenregeling;  

 

Interesse? 
 
Heeft bovenstaande vacature jouw interesse gewekt? Reageer dan snel door je sollicitatie te sturen 

naar werken@jatec.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met Frank van Egmond 0345-610043. 

Voor meer informatie nodigen we je graag uit om onze website te bezoeken www.jatec.nl.  

 
Wij verzoeken kandidaten om rechtstreeks te solliciteren bij Jatec en wensen deze vacature niet in te vullen middels tussenkomst van een 

uitzend-, detacherings- of werving & selectiebureau.  Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:werken@jatec.nl
http://www.jatec.nl/

