
Jeldi BV is een sterk groeiend 
Metaalbewerkingsbedrijf waar alle 
facetten van de metaalbewerking 
aanwezig zijn. Het familiebedrijf heeft 
ruim 40 jaar ervaring op gebied van 
metaalbewerking. Dit maakt ons tot 
een betrouwbare partner als het gaat 
om metaalbewerking van met name 
roestvrij staal (RVS), staal, aluminium 
en titaan. 

In verband met de aanhoudende sterke groei 
zijn wij per direct op zoek naar een:

Laser operator m/v
Fulltime (40 uur per week) 

Functieomschrijving
Als laser operator werk je zelfstandig in een klein team op onze plaatwerkafdeling. Je zorgt 
dat de machines correct geprogrammeerd worden aan de hand van de aangeleverde 
snijfiles (dxf). Wij beschikken over een ultra moderne 8kw Durma fiber lasersnijmachine met 
een automatisch belaad en ontlaadsysteem en voor de flexibiliteit is de machine nog 
uitgebreid met extra 3e wisseltafel. Tevens beschikken wij over een Durma profiel fiber 
lasersnijmachine welke uitermate geschikt is om diverse soorten profielen te bewerken. 
Wij bewerken voornamelijk platen en profielen uit staal, RVS en aluminium.
Je dagelijkse werkzaamheden bestaan uit: 
• Zelfstandig programmeren, beladen en ontladen van de lasers
• Nauwkeurig lezen van de werkopdracht en tekening
• Zorgdragen dat de producten gesorteerd worden en bij de juiste bewerking terecht komen
• Het uitvoeren van controles met oog op maatvoering en kwaliteit van het product.
• Zorgdragen voor het onderhoud van de lasers

Functie-eisen
• Je hebt passie voor metaal en voelt je thuis in een productieomgeving
• Je hebt enkele jaren relevante werkervaring als laser operator óf beschikt over een 

afgeronde technische MBO opleiding bij voorkeur in de richting metaal.
• Je bent in staat om zelfstandig de machines af te stellen en een product vanaf tekening te 

lezen zodat de producten op de juiste manier verwerkt worden.
• Je bent iemand die zeer nauwkeuring en zelfstandig kan werken
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden in de Nederlandse taal

Wij bieden
- Een veelzijdige, uitdagende functie binnen een organisatie die van aanpakken weet
- Een prettige werksfeer binnen een jong team van ongeveer 20 collega’s
- Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
- Je hebt jaarlijks 25 vakantiedagen en 13 ADV dagen volgens CAO Klein Metaal
- Pensioenopbouw bij Pensioenfonds PMT
- Doorgroei mogelijkheden

Interesse?
Stuur je sollicitatie inclusief CV naar:

Jeldi Metaal BV
t.a.v. Monique Sweegers
De Vest 17
5555 XL Valkenswaard
monique@jeldi.nl

www.jeldi.nl
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