Vacature Productie Assistent
Individuele beroepsopleiding (IBO)
CADskills BV is een jong bedrijf middenin internationale upscaling, gespecialiseerd in het CADCAM produceren van
implantaten voor verscheidene botstukken en gewrichten verspreid over het gehele lichaam; voornamelijk in 3D-geprint
titanium (www.CADskills.eu).
Om te voldoen aan de stijgende nationale & internationale vraag naar onze innovatieve concepten zijn we op zoek naar een
gemotiveerde nieuwe collega in de functie van “Productie Assistent”.
Deze functie houdt in dat je medeverantwoordelijk bent voor de activiteiten in onze productie-afdeling, gaande van het
opstarten van de 3D-printers tot het afwerken van de implantaten met verschillende hoogtechnologische technieken
binnen en buiten de cleanroom. Je bent detail- en kwaliteitsgericht en kan handig overweg met mechanische tools.
Verder sta je in voor assistentie bij onderzoek, de voorbereiding van en deelnemen aan evenementen (wetenschappelijke
congressen, beurzen, workshops in binnen- en buitenland) en natuurlijk het verzorgen van een aangename werksfeer!
Wie ben je?
° Je hebt met succes het beroeps- of secundair onderwijs (bij voorkeur technisch) afgerond;
° Je bent handig, leergierig, gemotiveerd en kan je eigen werktijd goed organiseren;
° Je bent een echte teamplayer die houdt van overleg, brainstormen en problem solving;
° Je schrikt er niet van terug om op korte termijn de anatomie van de menselijke botten aangeleerd te krijgen;
° Je woont in de regio Gent en je kunt met eigen vervoer de firma vlot bereiken;
° Je dient in aanmerking te komen voor een IBO statuut via VDAB;
° Je bent binnen korte termijn beschikbaar.
Wat bieden we?
° Een contract individuele beroepsopleiding van 6 maanden met IBO-premie, gevolgd door een contract van
bepaalde duur (na het afronden van de beroepsopleiding met een positieve beoordeling; een jaar later een
contract van onbepaalde duur bij permanente inzet en positieve evaluatie;
° Je komt terecht in de dynamische omgeving van een digitaal high-tech bedrijf met hoog innovatieve
eindproducten;
° Leuke en leerrijke werkomgeving met een fantastisch team van jonge collega’s;
° Doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf binnen productie (Productie Junior & Productie Senior) en zelfs het
designdepartement;
° Een aantrekkelijk trainingspakket met goede begeleiding door de senior collega’s tijdens je opleiding;
° Een competitief verloningspakket;
° Gefaseerd instappen is bespreekbaar.
Interesse of vragen? Twijfel dan zeker niet ons te contacteren via mail info@cadskills.eu en stuur ons je CV met foto door.
Neem zeker even een kijkje op onze website www.CADskills.eu.
We kijken er alvast naar uit om jou te mogen verwelkomen in onze hoogtechnologische productieafdeling!
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