
 
 
 
 

 
 

MCM B.V. 
Willige-Laagt 16 
5757 PZ Liessel 

Metaalunievoorwaarden 
Op al onze offertes, op al onze opdrachten aan ons en alle met ons gesloten  
overeenkomsten zijn toepasselijk de metaalunievoorwaarden gedeponeerd ter  
Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatste aldaar  
neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden. 

K.v.K. 17089885 
BTW   NL8058.68.379B01 
IBAN   NL11INGB0007925498 
BIC     INGBNL2A 

T 0493 341 273 
E info@mcmliessel.nl 
I www.mcmliessel.nl 

M.C.M. B.V. is een handelsnaam van P. van de Mortel, Constructiebedrijf Machinefabriek (M.C.M.) 
B.V. MCM B.V. verwijst u graag naar https://www.mcmliessel.nl/privacyverklaring voor meer 
informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft. 

 

 

Vacature: Gereedschaps- en materiaalbeheerder 

 

Functieomschrijving  
 
Als gereedschaps- en materiaalbeheerder ben je verantwoordelijk voor het beheer van gereedschappen, het 
binnenboeken van materialen en te zorgen dat de productie op het juiste tijdstip wordt bevoorraad op de 
werkplekken. Je bent een belangrijke schakel als het gaat om de continuïteit van het productieproces binnen 
MCM. Door jouw inzet verloopt de uitvoering vlekkeloos, grijpen we nooit mis op materialen en staat er een 
georganiseerd en net magazijn. 
 
 
Jouw verantwoordelijkheden  
 

• Het beheren van de materiaalvoorraad binnen MCM voor de verschillende producties. 
• Het beheren van de voorraad gereedschappen. 
• Bestellen van gereedschappen in combinatie met een geautomatiseerd proces; 
• Je signaleert voorraadtekorten op het gebied van gereedschappen.  
• Controleren van de vastgestelde inkoopprijzen en binnenboeken van gereedschappen. 
• Het op tijd aanleveren van de gewenste materialen bij de productiemiddelen. 

 
 
Functie-eisen  
 

• MBO werk- en denkniveau. 
• Kennis van verspanende gereedschappen is een pré. 
• Interesse in de techniek. 
• Goed kunnen werken in teamverband. 
• Nauwkeurig kunnen werken. 

 
 
MCM 
 
Wij zijn een full-service producent van complexe mechanische onderdelen en samenstellingen voor machine- & 
apparaten bouwers in diverse sectoren van de industrie zoals Food, Medisch, Automotive en High-Tech 
machinebouw. Wij zijn gespecialiseerd in het vervaardigen van kleine tot en met middelgrote series repeterende 
mechanische onderdelen en (las)samenstellingen. 
 
 
Wij bieden  
 

• Een salaris afhankelijk van kennis en relevante werkervaring. 
• Een aantrekkelijke werkomgeving binnen een jonge, enthousiaste en groeiende organisatie. 
• Minimaal een 30-urige werkweek. 
• Veel ruimte voor eigen initiatief en zelfontplooiing. 
• Mogelijkheden voor opleidingen/cursussen. 
• Collegialiteit en een positieve werksfeer. 

 
 


