
 
                 

      Vacature “CNC operator - schrijnwerker” 
 

 
 

 
 

 
Plug n’ Play, ontstaan in 2008,  
biedt kwalitatieve en creatieve 
oplossingen voor festival- en 

beursstanden, events en activaties, 
pop-ups, horeca, showrooms, 

interieurs en decors. 

  
 
 

isocraft, ontstaan in 2017,  
maakt 3D objecten uit harde en 

zachte schuimmaterialen die gebruikt 
worden als decoratie, maar ook in 

verschillende toepassingen binnen de 
bouw en kunstensector. 

Vanuit ons atelier in Rumst realiseren we met een enthousiast team van een 25-tal 
vaste medewerkers, aangevuld met freelancers, elke week iets nieuws en brengen 
we met veel expertise, ervaring en goesting elk idee tot leven.  

 
Momenteel zoeken we een gemotiveerde CNC operator / schrijnwerker om: 
 
- op basis van een technische tekening het juiste programma te schrijven, 
- onze 3-assige CNC machine te bedienen,  
- in te staan voor het dagelijks onderhoud van de machine en  
- je collega’s te helpen bij de afwerking van allerlei constructies in hout en 

schuimmateriaal. 
 
Op termijn bieden we je ook heel graag de kans om mee allerlei objecten in zachte 
materialen te frezen met onze 5- en 7assige freesmachines. 
 
Bij ons gaat het niet om het volume, wel kwaliteit en creativiteit staan centraal. 
Hier is geen bandwerk, geen 2 dagen zijn hetzelfde. Elke week brengt andere 
opdrachten en nieuwe uitdagingen met andere materialen en nieuwe technieken. 
Dit geeft uiteraard een zeer grote voldoening maar vraagt ook heel wat flexibiliteit.  
 
We zijn op zoek naar de volgende eigenschappen bij onze nieuwe collega :  

 
- je hebt een passie voor de CNC machine; 
- je bent een persoon met gezond verstand die zelfstandig een oplossing 

kan bedenken; 
- je staat open voor nieuwe dingen en leert graag bij; 
- je hebt oog voor details en je laat je werkplek steeds netjes achter. Je 

draagt zorg voor het materiaal en je werkplek; 
- jij ziet werk liggen en helpt waar je kan; 
- je hebt op maandag even veel zin om te werken als op vrijdag en als het 

nodig is wil je af en toe tijdens het weekend of voor/na de standaard uren 
ook graag een tandje bijsteken.   

 
Wat bieden we ? 
- je werkt in daguren en ontvangt een marktconform loon 
- je werkt aan leuke projecten waarin jij vooral kan doen wat je graag doet 
- je werkt op afwisselende projecten met een dankbaar resultaat 
- je komt terecht in een jong leuk team en een flexibele en creatieve 

werkomgeving 
 
Herken je jezelf in bovenstaand profiel en spreekt deze functie je aan? Stuur je CV 
dan naar jobs@plugnplay.be en vertel ons waarom je graag bij ons wil werken.  

 
Plug n' Play | Building Brand and Advertising Installations   

isocraft | 3D Cutting & Coating 
Mechelsesteenweg 9 – 2840 Rumst  

SEE our playgrounds: www.plugnplay.be www.isocraft.be   www.katapultevents.be   www.penatagon.group 


