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Kanter 
 
Als operator van een kantbank buig je niet alleen plaatwerk. Je programmeert ook, direct aan de bank, en je stelt 
de machine in. De ene keer zet je een simpele L, de andere keer een grote, complexe vorm. Dat doe je voor 
enkelstuks en kleine series, lekker afwisselend dus. Kanten zoals het bedoeld is, voor kanters die van aanpakken 
houden. Welkom in onze wereld van staal.  
 
Dit ga je doen 
5 kantbanken staan er bij Tosec tot je beschikking met daarnaast een ultramoderne zwenkbuigmachine. Op de 
kleinste bank maak je bijvoorbeeld iPad-houders. Op de grootste (tot maar liefst 7,20 meter) grote profielen van het 
dikste staal. En op de banken ertussenin zet je bijvoorbeeld armen voor graafmachines en mobiele kranen. Zeg nou 
zelf: waar vind je zoveel variatie? Niet alleen in producten trouwens, ook in werkzaamheden. Want je programmeert, 
stelt in, maakt en controleert. Samengevat houd je je bezig met het: 

 

• programmeren en instellen van de diverse kantbanken van Tosec. 

• uitvoeren van kantbewerkingen. 

• controleren van de producten.  

• zorgdragen voor de machines. 
 
Toonaangevend metaalbedrijf 
Tosec mag zich met recht een grote speler in de plaatbewerking noemen. Wij verwerken namelijk een slordige 12.000 
ton staal per jaar voor ruim 600 klanten. Een veelzijdige speler ook: de ruime verscheidenheid aan plaatbewerkingen 
variëren van lasersnijden en zetten tot frezen, boren en (robot)lassen. Tosec is actief in alle sectoren van de industrie. 
Denk aan grond-, weg- en waterbouw, on- en offshore en machinebouw. Daarnaast zijn kleinere opdrachtgevers, 
bijvoorbeeld in de agrarische sector, net zo welkom bij Tosec. Zolang men ons maar om perfect maatwerk en een 
snelle, betrouwbare levering vraagt. Tosec is onderdeel van Tollenaar Industries, een familiebedrijf met 5 vestigingen 
waarvan 3 in Zwolle. 
 
Met zo’n 15 directe collega’s vorm je een hecht team kanters en zetters, waar je je snel thuis zult voelen. Betrokken, 
oprecht, gezellig en direct. Op de grotere machines werk je vaak met z’n tweeën. Die collega zal je ook de fijne 
kneepjes van het vak bijbrengen als je daar nog niet bekend mee bent. Zo leer je ons bedrijf en onze mogelijkheden in 
sneltreinvaart kennen. 
Teamuitjes en een actieve personeelsvereniging horen er ook bij. Goed voor de teamgeest. Goed voor jezelf. 
 
Jouw ijzersterke punten 
Het is soms best fysiek zwaar werken aan een kantbank, maar waar mogelijk werken wij natuurlijk wel met zethulpen 
en kranen. Behalve kracht breng je ook precisie en nauwkeurigheid mee. En verantwoordelijkheidsgevoel: net als je 
collega’s wil je eer van je werk. Trots zijn op wat je maakt en voor wie je het maakt. Verder:  

• heb je een mbo-2-diploma (of hoger) in de metaal. Misschien heb je al ervaring als kanter, zetter of 
kantbankbediener. Niet? Dan leren wij je de praktische kanten van het vak wel.    

• ben bereid in een 2-ploegendienst te werken 

  

https://www.tosec.nl
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Wat Tosec jou kan bieden 
Bij Tosec werken we volgens de CAO Metaal en Techniek. Wel met extra’s. Zo kun je als kanter rekenen op: 
 

• een marktconform salaris of daarboven. 

• een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling. 

• een 38-urige werkweek (eventueel verspreid over 4 dagen). 

• 25 vakantiedagen. 

• reiskostenvergoeding. 

• vergoeding van relevante (vervolg)opleidingen. 

• ruime doorgroeimogelijkheden: binnen de afdeling, naar andere afdelingen of naar andere vestigingen. 
 

Tijd voor het echte werk? 
Solliciteer dan vandaag nog op deze functie van Kanter bij Tosec. Mail je cv met motivatie naar werk@tosec.nl. Liever 
eerst wat meer informatie? Bel dan met Tosec (038 425 0030) en vraag naar Ruben Nieboer (bedrijfsleider) of Wilko 
Velthuis (productieleider plaatbewerking). 
Wij zien jouw reactie tegemoet! 
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