Heb jij ervaring als CNC DRAAIER? Ben je op zoek naar een vaste gevarieerde baan?
Dan zoeken wij jou!
Wie zijn wij?
Wij zijn de Wit Metaaltechniek uit Veghel. We zijn gespecialiseerd in het vervaardigen van onder
andere machines, machineonderdelen, plaatwerkdelen en framebouw voor toelevering aan
derden en eindgebruikers. Wij vervaardigen met name kleine series en enkel stuks. We maken
deze producten op onze zeer jonge machines met een team van jonge gemotiveerde
vakmensen.
Onze klanten bevinden zich in de automotive, agri, food, interieurbouw, transport en
farmaceutische-sector.
Waarom is het plezierig bij ons te werken? We hebben een klein hecht team met gemotiveerde
vakmensen, die alles voor elkaar overhebben. Veel betrokkenheid bij het geheel waar het ‘wij’
gevoel heerst.
Wat ga je doen?






Lezen van tekeningen en het analyseren van de juiste bewerkingsvolgorde;
Schrijven van bewerkingsprogramma’s, al dan niet met behulp van Cad/Cam-software
voor CNC-bewerking;
Opspannen van het materiaal en de gereedschappen;
Bewerken van de werkstukken volgens aangeleverde specificaties;
Uitvoeren van tussentijdse en eindcontroles aan de hand van de werktekening.

Wat heb je nodig?








Afgeronde opleiding richting verspaningstechniek of soortgelijk op minimaal MBO niveau
3;
Ervaring met Fanuc besturingen en Cad/Cam software;
Relevante werkervaring van minimaal 2 jaar bij voorkeur in een fijnmechanische
productieomgeving;
In staat zijn zelfstandig machines te programmeren en in te stellen;
Verantwoordelijkheidsgevoel: werkt nauwkeurig en heeft een hoog kwaliteitsbewustzijn;
De potentie en bereidheid om je kennisniveau op peil te houden en zo nodig uit te
breiden, middels opleidingen en/of cursussen;
Nederlandse taal beheersen in woord en geschrift.

Je krijgt:






Afwisselende fulltime functie met veel vrijheid. We houden rekening met jouw wensen en
agenda. Natuurlijk in goed overleg.
Goed salaris conform cao;
Mogelijkheden tot volgen van opleidingen en/of cursussen;
Een prettige werksfeer binnen een gezonde organisatie.

Ben jij toe aan iets nieuws? Reageer dan op deze uitdaging door contact op te nemen met Rick
de Wit 0413-379051 of stuur een mail naar rickdewit@dewitmetaaltechniek.nl, met cv en een
korte motivatie. Verder is het ook mogelijk om 'gewoon' eens langs te komen om binnen te kijken
wat we allemaal doen en hoe de werkplaats eruit ziet. En zijn er vragen, stel ze gerust!

