
 

KANTER (CNC) 
 

 Locatie:  Zelhem 

 Uren per week:  40 uur 

 Opleiding:  MBO  

 
Als Kanter bij Polyketting houd je je bezig met staal, RVS en aluminium in diktes tot 5mm. Je zorgt 
ervoor dat de benodigde gereedschappen en materialen voor de productieorder worden verzameld. 
Je selecteert en controleert de juiste programmering. Ook span je de gereedschappen op en zorg je 
ervoor dat de kantbank goed is afgesteld. Als het nodig is voer je correcties uit op basis van 
metingen. Verder geef jij na je werkzaamheden het product vrij. Uiteraard doe je dit pas nadat je de 
kwaliteitscontrole hebt uitgevoerd. Samen met twee andere collega Kanters zijn jullie 
verantwoordelijk voor het maken van de mooie producten. Deze producten worden vervolgens 
gebruikt voor de Polyketting systemen. 
 
Ben jij op zoek naar afwisseling, middelgrote en kleine series en kun je zelfstandig werken aan de 
hand van technische tekeningen? Lees dan verder. 
 

Wie is Polyketting 
Wij ontwikkelen en produceren geautomatiseerde 
buffer- en transportsystemen voor productielijnen in 
de food en non-food sectoren. Multinationals zoals 
bijvoorbeeld Friesland Campina, Unilever en Colgate 
zetten graag onze producten in. We zijn een 
Achterhoeks bedrijf met een familiecultuur. Samen 
met ongeveer 60 enthousiaste en professionele 
vakmensen maken we producten om trots op te zijn. 
Werken bij Polyketting betekent werken in een 
dynamische, internationale en leerzame omgeving, 
met een informele sfeer en korte lijntjes. 
 

Wat je zoal doet 

• Je verzamelt de juiste gereedschappen en materialen; 

• Je programmeert de kantbank; 

• Je doet metingen op je geproduceerde onderdelen en als 
het nodig is corrigeer je deze. 

 

Hoe je dat doet 

• Je weet een tekening goed te interpreteren; 

• Je vind het leuk om naast het kanten ook wat breder bezig 
te zijn; 

• Je kan goed zelfstandig werken. 

 
Wat jij ons biedt 

• Een MBO-opleiding in technische richting; 

• Enige ervaring als CNC Kanter; 

• Je hebt kennis van een DURMA kantbank of je bent leergierig genoeg om deze te leren 
kennen. 

  

https://www.polyketting.nl


 

Wat wij jou bieden 

• Een mooi salaris tussen de € 2.700 en € 3.200 bruto; 

• Je werkt in dagdienst (7:30 – 16:30); 

• Een open en informele (Achterhoekse) werksfeer met korte lijntjes; 

• Werken met mooie technieken; 

• Een prettige werkplek, een goede werksfeer en een leuk team; 

• 38 verlofdagen. 
 

Ja, dit wil ik! 
Leuk! Je kunt je CV en motivatiebrief sturen naar Lieke Dullaert via L.Dullaert@polyketting.nl. Wij 
nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. 
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