Vacature CNC Draaier

Wie zijn wij?
Achterbosch Machinebouw biedt een breed scala aan technische diensten. Van het
ontwikkelen en fabriceren van complete machines met besturing, tot eenvoudige
frames, hekwerken en trappen. Met onze jarenlange ervaring en ons vakbekwame en
professionele personeel zijn wij een uiterst geschikte partij voor het realiseren van de
meest uiteenlopende projecten.
Achterbosch produceert voor diverse branches in de metaalsector en de
machinebouw. Denk hierbij aan de Agrarische sector (vooral glastuinbouw),
interieurbouw, automotive, petrochemische industrie en de voedingsindustrie.
Afdeling verspaning (draaien):
Onze afdeling draaien bestaat uit 4 CNC draaibanken, zie onze website voor
specificaties. Het team bestaat uit 3 draaiers en 1 werkvoorbereider. Zij zijn
verantwoordelijk voor het produceren van de meest uiteenlopende producten in de
materialen; staal, rvs en kunststof. Dit veelal in kleine series, zodat geen dag
hetzelfde is.
Wat zoeken wij:
Voor deze afdeling zoeken wij een gemotiveerd iemand die samen met ons de
afdeling naar een hoger plan wil tillen. Iemand die naast het draaien ook uitdaging
ziet in het overdragen van kennis doormiddel van het begeleiden van leerlingen.
Tevens ben je in staat om zelf te programmeren (aan de bank of cad-cam) en je
strategie te bepalen. Ook blijf je kritisch naar je processen kijken en kom je met
eventuele verbetervoorstellen.

Wij bieden:
•
•
•

Een veelzijdige interessante en afwisselende baan in een mooie werkplaats
Veel zelfstandigheid
Een werkplaats met een persoonlijke werksfeer waarin humor, collegialiteit en
een optimale inzet een belangrijke rol spelen.

Functie-eisen:
•
•
•
•
•

Afgeronde MBO opleiding werktuigbouwkunde of vergelijkbare opleiding
Enkele jaren relevante werkervaring als draaier
Kennis van Fanuc besturing
Ervaring met het zelfstandig aanmaken van CNC programma’s
Ervaring met diverse verspanings methoden

Persoonskenmerken:
•
•
•
•

Je vind het leuk om kennis over te dragen
Je voelt je aangetrokken tot het omgaan met de modernste machines en
middelen
Je kunt nauwkeurig werken
Je bent enthousiast en collegiaal

Het betreft een Fulltime baan met een marktconform salaris.

Voor interesse kun je mailen naar: vacature@achterbosch.com of per post een
sollicitatiebrief sturen aan:
Achterbosch Machinebouw
t.a.v. personeelszaken
Dieselweg 4
7591 HG DENEKAMP

Uiteraard zijn wij ook telefonisch beschikbaar voor eventuele inlichtingen.
Telefoon: 0541 - 728200

