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Controlled Vonk Technology (CVT) richt zich volledig op het draadvonken voor haar klanten in de 
hightech industrie. Kwaliteit staat daarbij hoog in het vaandel. Overdag worden prototypes gemaakt, 
geprogrammeerd en voorbereidingen getroffen zodat de machines ’s nachts en in het weekend 
onbemand doorlopen. De komende jaren zal CVT haar expertise verbreden én verdiepen.  

 
 
 

ASSISTENT DRAADVONKEN 
 

(24-40 u/w) 
 

 
 

 

Omschrijving ; 

Met de groei van CVT is de behoefte ontstaan naar een Assistent Draadvonken met 

interesse in fijn mechanische productietechniek. De assistent draadvonken ondersteunt 

het draadvonkproces in alle processtappen. De assistent heeft oog voor detail en krijgt 

verantwoordelijkheid voor het vervaardigen van een aantal producten.  

 

Na een gedegen inwerk periode is de assistent zelfstandig instaat een productieopdracht 

af te ronden. Dit omvat een diversiteit aan activiteiten zoals inkomende inspectie, machine 

bedienen, producten schoonmaken, meten, verpakken, etc. Al deze activiteiten worden 

uitgevoerd aan de hand van een handleiding. Deze handleiding is een gedegen leidraad 

waardoor ervaring met het draadvonkenproces niet noodzakelijk is om deze veelzijdige 

functie te vervullen.  
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Functie-eisen : 

• Bereidheid om uw handen uit de mouwen te steken.  

• Overzichtelijk en gestructureerd te werk gaan.  

• Schoonhouden van een schone werkplek.  

• Hands-on instelling met oog voor detail.  

• MBO3-4 werk en denk niveau.  

 
 
 
CVT biedt u: 

• Een uitdagende functie met flexibele werktijden.  

• Verantwoordelijkheid en afwisselend werk in een prettig team.  

• Een schone werkomgeving in een groeiende organisatie.  

• CVT stimuleert en faciliteert talentmanagement en persoonlijke ontwikkeling. Hierbij 

wordt eerst naar het individu gekeken en vervolgens naar de organisatie.  

• Waardering met een gepast salaris (€2.500 tot €3.200 p/m bij 40 u/w).  

 
 
 
Meer vrouwen in de techniek.  

Het draadvonken biedt bij uitstek goede mogelijkheden voor meer vrouwen in de techniek. 

De producten zijn over het algemeen klein, zelfs fragiel te noemen. Anders dan bij 

standaard metaalbedrijven vindt de productie bij draadvonken plaats in een rustige en 

schone omgeving. Een werkomgeving waar ook vrouwen zullen floreren.  

 
 
 
Verhuizing naar Kempisch Bedrijvenpark. 

Om onze groei te bestendigen wordt er een nieuw bedrijfspand gebouwd op het Kempisch 

Bedrijvenpark. Medio 2023 verhuizen wij van Veldhoven naar Hapert. Naast het bieden 

van een stimulerende werkplek voor onze medewerkers, voldoet het gebouw aan de 

laatste eisen op het gebied van Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en 

Toekomstwaarde. 

 
 
 
Met belangstelling zien we uw sollicitatie tegemoet (info@cvtbv.nl). 


