
 
 
Functieprofiel ‘Machinebankwerker verspaning’ 
 
Berg Metaal is een jonge onderneming.  Vanwege succes is het bedrijf aan het groeien en 
daarmee is er werkgelegenheid ontstaan voor een allround machinebankwerker. 
 
De functie houdt in; 
Het op vakkundige en efficiënte wijze uitvoeren van verspanende bewerkingen, waarbij de 
werkzaamheden dienen te voldoen aan de kwaliteitseisen van Berg Metaal en 
overeengekomen levertijd met de klant.  De functie is zeer afwisselend wegens voornamelijk 
enkel stuk reparatie’s.  De verspaning in combinatie met thermische spuitlagen vraagt een 
andere werkwijze dan nieuw werk verspanen, en omdat elke reparatie anders is wordt er 
gewerkt met conventionele machines. 
 
Het bedrijf streeft er voortdurend naar om zich in de markt te kunnen onderscheiden door 
technische oplossingen te bieden die, naast prijs en kwaliteit, een meerwaarde toevoegen aan 
de doelen/bedrijfsprocessen van de opdrachtgever. 
 
Dit vraagt creativiteit van de medewerkers. Meedenken over ontwikkelingen om de groei te 
bevorderen wordt zeer gewaardeerd, het meewerken aan het doorvoeren van deze 
ontwikkelingen is vereist. 
 
 

Context 

▪ Machine bankwerken als onderdeel van thermische oppervlaktebehandelingen, de 

werkzaamheden maken een belangrijk deel uit van de uit te voeren reparaties of 

nieuwfabricage van machinedelen. 

▪ De bewerkingen worden uitgevoerd op conventionele machines, wellicht in de toekomst 

CNC bestuurde machines.  

 

Karakteristiek  

▪ Berg Metaal is een dienstverlener in ‘ad hoc services’.  In de reparatie komen geplande 

opdrachten binnen, maar ook niet geplande opdrachten kunnen zich aandienen. De 

planning kan hierdoor gedurende de dag veranderen. Flexibiliteit van het team is 

hiervoor van groot belang. Bereid zijn om buiten de normale werktijden te werken, voor 

bijvoorbeeld bij spoedreparaties, is vereist. 

▪ De machinebankwerker kan zelfstandig, naar eigen inzicht en vakmanschap, de 

dagelijkse werkzaamheden uitvoeren. De machinebankwerker heeft doorgaans in 

geringe mate sturing nodig.  

▪ De opdrachten worden uitgevoerd binnen de eisen die gesteld zijn door Berg Metaal.  

▪ Werken met een klein team verreist op elkaar ingespeeld zijn en goede communicatie.  

 

 



Taken/ Verantwoordelijkheden  

1. Voorbereiding 

▪ Bekijken van de opdracht en begrijpen waarom reparatie nodig is. 

▪ Beoordelen van het werk, aflezen van de werkkaart, indien nodig intern overleggen over 

werkwijze. 

▪ Kunnen beoordelen en kunnen beslissen welke machine nodig is voor de opdracht(en).  

▪ Het kunnen aflezen van verstrekte tekeningen, de maatvoering en vereiste toleranties. 

Indien er geen tekening voorhanden is, aan de hand van het onderdeel de toleranties en 

ruwheid kunnen bepalen. 

 

 

 

2. Uitvoering 

▪ Uitvoeren van de bewerkingen naar opdracht. 

▪ Indien er meerdere opdrachten tegelijk verspaand kunnen worden, dit ook inzetten. 

▪ Uitvoeren van eindcontroles op maatvoering aan eigen werk.  

▪ Wanneer opdracht klaar is, op de verspanende afdeling, dient er op de werkkaart e.a. 

ingevuld te worden.   

▪ Communiceren met de leidinggevende dat de opdracht klaar is.  

▪ Het onderdeel wordt met ingevulde werkaart naar de volgende stap in het werkproces 

gebracht. 

▪ Bankwerker gaat verder aan de volgende opdracht. Volgorde van opdrachten worden 

aangehouden volgens planning. Veranderingen in de volgorde worden enkel door de 

leidinggevende bepaald.  

 

 

 

3. Veiligheid, kwaliteit en milieu 

▪ De voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht nemen en gevaren voor veiligheid, 

gezondheid en milieu vermijden. 

o Opgemerkte gevaren voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu direct ter kennis 

te brengen. Dit zelf direct aanpakken en de situatie terug veilig maken. Indien er 

absoluut geen ruimte is in eigen planning om dit te verhelpen, doorgeven aan de 

leidinggevende. 

▪ Machines, toestellen, werktuigen, gevaarlijke stoffen, transportmiddelen en andere 

hulpmiddelen op de juiste wijze gebruiken. 

▪ Meewerken aan georganiseerde voorlichting(en) en training(en).  

▪ Persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze gebruiken.  

 

 

 



4. Overige werkzaamheden 

▪ Uitvoeren van 1e lijns onderhoud en kleine reparaties aan de bewerkingsmachines en 

hulpgereedschappen. 

▪ Het opruimen en bijhouden van de netheid van de werkplek.  

▪ Ideeën over verbetering bij uitvoering van repeterend werk voorstellen. Berg Metaal 

denkt altijd out of the box, waarbij ideeën vanuit het team welkom zijn. 

▪ In een kleine organisatie is het belangrijk om, alle voorkomende werkzaamheden uit te 

voeren om de klanten zo goed mogelijk te bedienen. 

▪ Op dit moment wordt er gewerkt aan uitbreiding van het werkoppervlak. Dit vraagt in de 

komende periode onder andere verplaatsen van machine’s en inrichten van nieuwe 

werkplekken. Medewerker moet bereid zijn hier aan mee te werken.  

 

 

Vaardigheden 

 

Opleidingsniveau 
 

MBO werk- & denkniveau. 

Opleiding genoten in de verspaning.  

(Opleiding in of kennis van werktuigbouwkunde. Dit is geen 

pré maar het maakt het begrijpen van de opdrachten 

gemakkelijker) 

Werkervaring 
 

Recente werkervaring als machinebankwerker. 

Werkervaring met diverse machines, 

carrouselbank/freesbank/boor/pers 

Kennis ▪ Complete machinepark (CNC en conventioneel) aan 
verspaningsmachines  

▪ Programmeren van de CNC bewerkingsmachines 
▪ Juist gebruik van meetgereedschappen  
▪ Lezen van tekeningen en kunnen maken van een schets 

voor tekening 
▪ Verspanende eigenschappen van de diverse materialen 
▪ Toepassen  passing- en normstelsels 
▪ Veiligheidsvoorschriften en kwaliteitsprocedures 
▪ Gebruik van hulpmiddelen, zoals een loopkraan voor 

zware en/of grote projecten  

 
 
 

Heeft u nog vragen na het lezen van ons functieprofiel? 

Wij willen u vragen om dan contact op te nemen met Elvira van den Berg-Verhees. 

Bereikbaar per mail op administratie@bergmetaal.nl 

Of telefonisch op 0416-531508 (op werkdagen tussen 9.00 uur en 16.00 uur) 

mailto:administratie@bergmetaal.nl

