
 

LEERLING CNC DRAAIER / FREZER 
 
Heb je technisch inzicht en wil je programmeur van moderne CNC machines worden, dan is een 
opleidingstraject tot CNC draaier of frezer bij Waboplast echt iets voor jou! 
 
Over het opleidingstraject 

• Begeleiding door vakmensen 
• Ontwikkeling tot zelfstandig CNC Programmeur  
• Werken in een team met prettige collega’s die open staan voor jouw inbreng 
• Maak de meest uiteenlopende kunststofproducten  
• Doorgroeimogelijkheden 
• Spreekt dit je aan? Solliciteer direct! 

 
Wat bieden wij jou? 

• Marktconform salaris 
• Pensioenregeling 
• Winstdeling 
• Reiskostenvergoeding 
• Salaris en vakantiedagen (25 dagen) op basis van 36,36 uur 
• Goede werksfeer waar je je direct in thuis voelt 
• Doorgroeimogelijkheden 
• Werktijden van maandag t/m vrijdag van 7:20 tot 16:30 uur, met drie pauzes op een dag en 

om de week een dag vrij 
 
Over Waboplast: 

Waboplast is een bedrijf dat is gespecialiseerd in het bewerken van verschillende soorten kunststof 
door middel van CNC-machines. Het is een ambitieus familie bedrijf dat is opgericht in 1986 en is 
gevestigd langs de Zaan in Wormer. We hebben een team van ruim vijftig enthousiaste collega’s en 
hebben een gezonde groeiambitie richting de toekomst.  

 

De focus ligt op het efficiënt verspanen door het inzetten van meer dan 35 jaar vakkennis. Dit doen we 
met een up to date machinepark dat bestaat uit veelal nieuwe machines die worden bestuurd met 
fanuc, heidenhain en fagor. Ook wordt gebruik gemaakt van robots en automatische stafaanvoeren 
om het productieproces te automatiseren zodat de machines onbemand in de nacht kunnen draaien. 
En we blijven continu innoveren en processen optimaliseren. 

 

In de markt behoren we tot de grootste spelers van Nederland. Ondanks de omvang vindt Waboplast 
het belangrijk dat  de informele en familiaire sfeer blijft bestaan. Dit uit zich in korte lijnen en weinig 
afstand tot het management. Met plezier naar het werk komen vinden we belangrijk. Zowel intern als 
extern hanteren we de kernwaardes: samenwerken, betrokkenheid en vertrouwen. Deze drie 
woorden zijn voor ons belangrijk in alles wat we doen.  

 

In onze markt zijn nog erg veel kansen die wij graag aan willen gaan om onze positie te versterken. 
Hiervoor is het belangrijk dat we ons team kunnen uitbreiden met meer enthousiaste collega’s.  

 

Spreekt dit je aan? Solliciteer direct: 

Mail naar hr@waboplast.nl of bel ons op en vraag naar Mandy Meijer of Mick Doets via 075 6422044. 
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