
Vacature
CAD Ontwerper en/of
een CAM Programmeur



Deltavorm is een klein bedrijf dat groot is in een gespecialiseerde markt. Sinds
1948 onwerpen en produceren wij stempels voor snoepwaren. Meer dan 90%
van de omzet betreft export en die gaat naar meer dan 40 landen. 
 
Jij en je collega’s krijgen de ruimte om goede ideeën uit te werken tot een
nieuwe of verbeterde product of dienst en deze verder te ontwikkelen.
Innovaties hebben geleid tot een behoorlijke groei in de laatste 10 jaar - die
nog verder door lijkt te zetten.
 
De teams bestaan uit professionals die heel goed weten wat er nodig is om
hun werk goed te kunnen doen. Dat weten zij het beste en daarom krijgen ze
daarin ook grote vrijheid en bevoegdheden. Dat is soms even wennen voor
nieuwe collega’s, maar mensen met verantwoordelijkheidsgevoel en initiatief
gedijen daar het beste bij. En het bedrijf ook.

Over Deltavorm
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De cultuur van Deltavorm

(Volgens je vijftien
mogelijk nieuwe
collega's)



Het team engineering van Deltavorm gaat wat gebukt onder haar eigen succes. Zelf
ontwikkelde, innovatieve producten zijn zo goed aangeslagen bij onze klanten dat, ondanks
een flinke groei in capaciteit, de vraag nog wat sneller toeneemt.
 
Het engineering team van Deltavorm zoekt daarom een vijfde collega. Het team is een
grotendeels zelfstandig draaiend onderdeel van Deltavorm en bepaalt in grote mate zelf wat
ze nodig heeft om haar doelstellingen te behalen. Teamleden bepalen onderling de
taakverdeling en leiden elkaar op, bestellen zelf materialen en instrumenten, communiceren
direct met klanten over de hele wereld en bepalen grotendeels zelf de productieplanning.
 
Wie zoeken wij?
Ben je een praktisch ingestelde techneut? Wil je weten hoe dingen sneller, beter en efficiënter
kunnen? Vind je het leuk om vanuit niets een compleet product te maken, vanaf de aanvraag
van een klant totdat het wordt verpakt en verstuurd? Wil je graag werken voor klanten over
de hele wereld?

Vacature



Bij Deltavorm hebben we een vacature voor een CAD ontwerper of een CAM programmeur. Eigenlijk zoeken we ze
allebei. Naast je collega’s van het engineering team heb je te maken met de creatievelingen van het team design,
waar alle snoepvormen ontworpen worden. En daarnaast heb je te maken met collega’s die zich met productie of
administratie bezighouden. Bij Deltavorm werk je met freesmachines die alcoholgesmeerd zijn. Daardoor werk je in
een schone omgeving, waarbij je bovendien beschikt over moderne software. 
 
Voor een goed eindresultaat werk je veel samen met gemotiveerde en ervaren professionals die je graag helpen en
zeer bereid zijn om hun kennis uit te wisselen. 



 

Tijdverdeling
van je werk

Overleg met collega’s van de Design afdeling

Ontwerpen in SW of programmeren in SC

Controle en plannen

Overige, waaronder research en ontwikkeling

5

50

Bedienen machines25

5

10

%
Bestellen en communicatie5



En nu over jou...
Je bent praktisch ingesteld, je kunt snel leren als je iets leuk vindt en je werkt graag samen met anderen. Je
vindt het leuk om samen een compleet product te maken en daarvoor samen verantwoordelijk te zijn.
Dingen maken is iets dat je het liefste doet. Uit nieuwsgierigheid probeer je altijd uit te zoeken hoe iets
slimmer, beter of gewoon anders kan. 
 
Lange overleggen en gelikte praatjes zijn aan jou niet besteed. Je kan logisch redeneren en een probleem
analyseren. Je hebt ruimtelijk inzicht. Je kan goed communiceren met klanten en collega’s en je kunt je
eigen werk plannen en overzien.
 



Deltavorm hecht niet per se veel waarde aan papieren en diploma’s en leidt graag mensen intern op. 
Motivatie en intelligentie zijn belangrijker, maar je moet ze wel aannemelijk kunnen maken.
 
Wat neem jij mee?
- Een opleiding in en/of ervaring als CAD Ontwerper en/of
- Een opleiding in en/of ervaring als CAD/CAM Programmeur of als verspaner
- Een opleiding in en/of ervaring als werktuigbouwkundige 
- Een opleiding in en/of ervaring als modeller



marktconform salaris 40 uur 25 vakantiedagen goed pensioen

lunch op vrijdag evt. auto van de zaak snel vast contract

Wat bieden wij je?

mobiel en abonnement



Trek gekregen?
Is je interesse gewekt, maar vind je het wat vroeg om
meteen motivatiebrieven te gaan schrijven en je cv af te
stoffen? Daar kunnen we inkomen. 
 
Bel ons even en binnen vijf minuten weet je of en wanneer
je langs kunt komen voor een rondleiding en een informele
kennismaking. Dat kan ook ’s avonds of in het weekend. 
 
+31 111 420 795
info@deltavorm.com
De Lelie 20 in Scharendijke (Zeeland)

 



"Het allerleukste? Dat is wanneer je in
het buitenland op vakantie bent en je
eigen werk in de winkels ziet liggen!"


