
 

 

 

 

 

 

Yart Factory allround medewerker productie  

 
 

Aantal uur:  40 uur 
Standplaats:  Waalwijk 

 

Wie zijn wij 

Yart Factory is een productiebedrijf dat met behulp van moderne laser-, stans- en CNC 
freestechnieken ideeën van haar klanten omzet in tastbare producten en onderscheidende diensten. 

 Yart Factory produceert een veelzijdig portfolio op maat voor de creatieve industrie (hobbymarkt), 
de grafische industrie en de lifestyle- (home deco) markt.  

De exclusieve ontwerpen worden geproduceerd voor zowel private labels als de merken Dutch 
Doobadoo, Pronty Crafts, Point to Paper en By WOOM en verkocht en gedistribueerd door heel 
Europa. 

Team 

Ons top-team in Waalwijk bestaat uit ongeveer 20 medewerkers.  Elke dag werken onze commerciële 
medewerkers, dtp-er, product designer, administratie-, productie- en logistiekmedewerkers samen 
om onze klanten te verrassen en een optimale service te kunnen bieden.     

Wat ga je bij ons doen  

In de rol van medewerker productie zorg je voor een tijdige en foutloze laser en/of frees productie. 
Deze productie houdt in dat er wordt gewerkt conform de opgestelde processen en 
kwaliteitsnormen. 

• Het instellen van de laser en CNC frees machines  
• Productie conform de gegevens van de productieorder en goedgekeurde productiemonster 
• Het produceren van een productiemonster ter goedkeuring van verkoop en klant 
• Het verzorgen van dagelijks en wekelijks onderhoud aan de machines 
• Je werkomgeving veilig, schoon en netjes houden 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wij vragen: 

• Je bent minimaal 18 jaar jong 
• Je bent 40 uur per week inzetbaar tussen 08:00u – 17:00u  

Incidenteel moet je ook in ploegen en/of in de avond werken 
• Je hebt technisch inzicht, vanuit opleiding of interesse 
• Je beschikt over goede computervaardigheden  
• Als je in het bezit bent van heftruck/reachtruck certificaat is dit zeker een pre 
• Met een BHV-diploma zullen je collega’s blij zijn wanneer het nodig is 
• Je woont op maximaal 15 kilometer afstand van ons bedrijf 

Wij bieden: 

• Markconform salaris 
• Een fijne werksfeer met collega’s die je dagelijks aan het lachen maken, maar ook samen met 

jou de schouders eronder zetten om successen te behalen 
• Maandelijks met je collega’s genieten van een overheerlijke lunch  
• Pensioenregeling met het Zwitserleven gevoel 
• Veel ruimte voor ontwikkeling, initiatieven en ideeën 

Ben je enthousiast geworden, stuur dan je CV met motivatie via e-mail: solliciteren@yartfactory.nl of 
je kunt bellen/whatsappen met Jaap van de Wouw, 0416-33 26 72 of 06 31 91 54 86 

Voor meer informatie over ons bedrijf zie: www.yartfactory.nl  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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