
 
 
 

A.P. van den Berg is een innovatief familiebedrijf uit Heerenveen en maakt al bijna 55 jaar onderscheidende apparatuur voor 
bodemonderzoek (het sonderen) voor zowel land als offshore toepassingen en verkoopt dit wereldwijd. Bij A.P. van den Berg 
is innovatie dagelijkse kost voor alle werknemers. De op maat gemaakte sondeerapparatuur wordt bij A.P. van den Berg van 
A tot Z in eigen huis ontwikkelt en gemaakt. De verspaningsafdeling is in dit proces van groot belang voor het vervaardigen 
van een kwalitatief hoogwaardig product. Om dit kracht bij te zetten zijn wij per direct op zoek naar een:   
 

CAM Verspaningstechnoloog 
(fulltime m/v) 

 
Creatief vakmanschap 
Wil jij bij een middengroot productiebedrijf aan de slag op de verspaningsafdeling waarbij je goed nadenkt over het 
bewerkingspoces? Als CAM Verspaningstechnoloog werk je aan de verschillende onderdelen binnen het vervaardigen van 
producten. Je plant en bereidt een efficiënte productievolgorde voor, bepaalt het juiste gereedschap, programmeert de 
juiste bewerking, voert alle handelingen uit die horen bij het bedienen van de machines en controleert het eindproduct op 
specificaties en kwaliteit. Dankzij jouw creativiteit en vakmanschap worden producten van hoge kwaliteit gemaakt.  
 
De functie-eisen op een rijtje:  
• Je programmeert aan de hand van een aangeleverd 3D model en/of 2D tekening met CAD/CAM software (Edgecam). 
• Je bepaalt zelf de opspanning, bewerkingsvolgorde en de benodigde gereedschappen. 
• Je stelt en bedient verschillende CNC gestuurde verspaningsmachines. 
• Je bewaakt de kwaliteit en het bewerkingsproces. 
• Je hebt goede kennis van plaats- en vormtoleranties. 
• Je werkt volgens het kwaliteitssysteem en de richtlijnen van het VGWM beleid.  
 
Zeer nauwkeurig 
Ben jij in je werk nauwkeurig, betrokken en denk je graag mee zodat wij mede dankzij jou een optimaal eindresultaat 
bereiken? Dan zijn wij op zoek naar jou. Wat wij van jou verwachten is het volgende:  
• Je hebt een MBO niveau 4 of vergelijkbaar afgerond richting werktuigbouwkunde of verspaning. 
• Je bent zelfstandig, praktisch, innovatief, creatief, en flexibel.  
• Je hebt enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie.  
• Je bent een communicatief vaardig persoon en kunt zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren.  
 
Team van enthousiaste professionals 
Wij bieden jou een functie in een team van enthousiaste professionals en je komt te werken in een bedrijfscultuur dat zich 
kenmerkt door: trots op je werk, respect voor elkaar, samenwerken en blijven leren en aanpassen. Wat bieden wij jou nog 
meer?  
• Een marktconform salaris passend bij je ervaring en opleidingsniveau en een winstdeling. 
• We vinden persoonlijke ontwikkeling van belang en investeren daarom in opleidingen en trainingen. 
• We organiseren frequent activiteiten en vieren successen. 
• Een flexibele werktijdenregeling en 13 extra vrije dagen per jaar. 
 

Nieuwbouwplannen 
Wil jij daarnaast actief meedenken in het verbeteren van processen die spelen op de verspaningsafdeling? Dan ben je bij 
ons op de juiste plek. Onlangs is de bouw van ons nieuwe pand op het Internationaal Bedrijvenpark Friesland (IBF) gestart. 
Dit betekent dat ook de verspaningsafdeling in een nieuw jasje wordt gestoken.   
 

Interesse? 
Stuur dan je sollicitatie naar vacature@apvandenberg.nl. Mocht je een vraag hebben of meer  informatie willen ontvangen, 
dan kun je ons mailen of contact opnemen met Mark Laffra (Hoofd Productie) op tel.nr. 0513-631355. 
 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Vacature 


