
  

 
Machinaal bewerker (Verspaner) 

Ben jij een ware techneut die geen technische uitdaging uit de weg gaat?  
Dan is deze vacature iets voor jou! 

Binnen het team van Motorenrevisie en Engine2Repair zijn wij zoek naar een 
machinaal bewerker (verspaner) voor onze eigen werkplaats. 

 

Vacatureomschrijving 
Als machinaal bewerker weet jij hoe de diverse machinale bewerkingstechnieken moet toepassen, zoals 
boren en honen van cilinders, het kotteren, afvlakken en persen van cilinderkoppen, het slijpen van 
kleppenzittingen, reviseren van krukassen, honen van motorblokken en cilinders, enz. Je weet hoe en 
welke verspaningstechniek moet gebruiken om de motor of technisch onderdeel weer optimaal te laten 
functioneren. Kort samengevat ben je bezig met cilinderkopbewerkingen, motorblokbewerkingen, 
krukasbewerkingen, dynamo’s, startmotoren, revisie & reparatie op locatie, motoronderdelen en 
ruilmotoren. Als machinaal bewerker voer je o.a. de volgende taken uit:  
• Het uitvoeren tolerantiemetingen op de onderdelen; 
• Krukasbewerkingen – hardheid metingen, rondslijpen en controle scheurvorming; 
• Het verrichten van de verspanende technieken zoals, het boren en honen van cilinders, het 

kotteren, afvlakken en persen van cilinderkoppen, het slijpen van kleppenzittingen, enz. 
• Het uitvoeren van tussentijdse- en eindmetingen en het opstellen van de benodigde rapportages; 

Engine2Repair / Motorenrevisie Eemsdelta 
Als full service bedrijf richten wij ons enerzijds op het reviseren, repareren en onderhouden van 
scheepsmotoren. Anderzijds zijn wij specialist in het reviseren, leveren, testen en repareren van 
motoronderdelen voor de automotive, landbouwvoertuigen, plezier-en beroepsvaart en industriële 
sector.  
Vacature-eisen 
• Ruime ervaring als machinaal bewerker - afgeronde mbo-opleiding niveau 2/3/4 richting metaal 

(verspanende techniek of allround constructiewerker); 
• VCA-basis certificaat; 
• Technisch inzicht; 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal 
• Kennis van de verschillende technieken wat betreft: draaien, frezen, kotteren en slijpen;  
• Kennis en ervaring van de bedieningsmogelijkheden van de gereedschapswerktuigen/machines; 
• Je bent bereid om, indien noodzakelijk, ook buiten het normale dag venster te werken (overwerk) 
• Je hebt oog voor veiligheid 

Wat wij bieden  
• Een fulltimebaan (40 uur per week) 
• Arbeidsvoorwaarden zijn volgens de metaalbewerkingsbedrijf cao (klein metaal) cao – o.a. 25 

vakantiedagen, 8% vakantietoeslag, 13 adv-dagen 
• Je werkt in een klein, maar hecht en gezellig team, waarin we o.a. wekelijks de vrijdagmiddag 

snacklunch hebben 
 



 
Solliciteren?  
Ben jij dé machinaal bewerker die wij zoeken? Solliciteer dan zo spoedig mogelijk door middel van je 
CV en een korte motivatie te mailen naar hr@engine2repair.nl ter attentie van Jacob van der Kooi, 
Bedrijfsleider. Heb je vragen, neem dan contact op. Wij zijn telefonisch te bereiken op telefoonnummer 
0596-225511 
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