zoekt CNC FREZERS (METAALBEWERKINGSMACHINES)
Functieomschrijving
Je krijgt de verantwoordelijkheid over een project waarbij het voornamelijk gaat om stukwerk. Je krijgt hierbij
de kans om van A-Z betrokken te worden:
•
•
•
•

Frezen van mechanische stukken, voornamelijk tandwielen (boren, frezen, kotteren en tappen)
Analyseren van de plannen
Zelf het nodige materiaal (beitels en gereedschappen) bepalen
Zelf machines instellen: 5-assige freesmachine, hard frezen, ...

Je beweegt je continu overheen de werkplaats en ziet toe op kwaliteit.
Je werkt aan de nieuwste metaalbewerkingsmachines.
Onze klanten situeren zich voornamelijk in de medische sector en energiesector.

Profiel
Kennis van of ervaring in (CNC) frezen.
Je bent flexibel en wil kwaliteitsvol werken.
Afwisseling en zelfstandigheid vind je belangrijk in een job.
Schoolverlaters met technische achtergrond komen in aanmerking!

Aanbod
Je komt terecht in een team van ervaren metaalbewerkers. Een boeiende job in een aangename familiale sfeer en
met meewerkende zaakvoerders. Je krijgt de kans een afwisselende job in veel vrijheid uit te oefenen. We bieden je
een mooie verloning en de mogelijkheid om je eigen interesses verder uit te bouwen.
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zoekt CNC DRAAIERS (METAALBEWERKINGSMACHINES)
Functieomschrijving
Je krijgt de verantwoordelijkheid over een project waarbij het voornamelijk gaat om stukwerk. Je krijgt hierbij de
kans om van A-Z betrokken te worden:
•
•
•
•

Je focus ligt op het draaien van mechanische stukken binnen de metaalsector (voornamelijk tandwielen).
Je analyseert de plannen om jouw werk van de verschillende stukken tot een goed einde te brengen.
Je bepaalt zelf het nodige materiaal (beitels en gereedschappen) en stelt je de machines in.
Daarnaast ben je (beperkt) verantwoordelijk voor het programmeren van CNC gestuurde machines zodat
kleine reeksen automatisch kunnen verspaand worden.

Je beweegt je continu overheen de werkplaats en ziet toe op kwaliteit.
Je werkt aan de nieuwste metaalbewerkingsmachines.
Onze klanten situeren zich voornamelijk in de medische sector en energiesector.

Profiel
•
•
•
•

Kennis van of ervaring in (CNC) draaien.
Je bent flexibel en wil kwaliteitsvol werken.
Afwisseling en zelfstandigheid vind je belangrijk in een job.
Schoolverlaters met technische achtergrond komen in aanmerking!

Aanbod
Je komt terecht in een team van ervaren metaalbewerkers. Een boeiende job in een aangename familiale sfeer en
met meewerkende zaakvoerders. Je krijgt de kans een afwisselende job in veel vrijheid uit te oefenen. We bieden je
een mooie verloning en de mogelijkheid om je eigen interesses verder uit te bouwen.
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