
 
 

 

OPERATOR GLASPRODUCTIE / GLASSNIJLIJN 
 

Bij HG-glas maken we glasproducten voor elk interieur of kantoor. Glazen binnendeuren, 

douchedeuren, scheidingwanden, balustrades en trappen behoren allemaal tot onze 

mogelijkheden. Nauwkeurig maatwerk en kwaliteit is waarom onze professionele klanten 

voor ons kiezen. 

 

We zijn we op zoek naar een operator met ervaring met glasverwerking om ons team te 

versterken. Ervaring met het snijden en breken van glas of bediening van een snijlijn staan 

op onze verlanglijst. 

 

Het aangeboden takenpakket omvat: 

- het bedienen een glassnijlijn, 
- het breken van het gesneden glas en doorsturen naar een sorteermachine, 
- het controleren van de settings van je machine en toolwissels uitvoeren, 
- controle van de gesneden glasplaten op kwaliteit, 
- eenvoudige technische storingen bijsturen, 
- problemen melden bij de techniekers of productieleiding, 

 

Nieuwe medewerkers worden intern opgeleid voor het bedienen van de toegewezen 

machines of productielijnen.  

 
 
Wat verwachten we van jou voor het uitvoeren van deze job? 
 

- Je bent gemotiveerd en hecht belang aan je werk. 
- Je hebt ervaring met machinebediening en technisch inzicht.  
- Je kan vlot met de computer overweg. 
- Je werkt nauwkeurig en ordelijk. Je hebt oog voor kwaliteit, correctheid en netheid.  
- Je neemt je verantwoordelijkheid voor het product dat je aflevert. 
- Je wil de handen uit de mouwen steken en bent niet bang van een fysieke 

inspanning. 
 

- Je hebt ervaring met glasverwerking, snijden of glas breken. 
 

- Je spreekt Nederlands of vlot Engels. 
- Je beschikt over rijbewijs type B of hoger. 
- De maximale woon-werkafstand is 20 kilometer. 

 

 

En wat staat daar tegenover: 

 

- Een vaste job in een groeiend, modern bedrijf.  

- Een job in dagdienst, geen wisselende shiften. Werkzekerheid. 

- Een actieve job in een zeer nette en moderne werkomgeving. Check onze website 

voor een indruk van onze productieruimte. 

- Werkuren en vakantie volgens PC124 (40-uren week, bouwverlof, kerstvakantie, …). 

- Verloning te bespreken bij het eerste interview. 


