CNC Frezer

Onze afdeling verspaning werkt met de modernste machines en middelen. Eind dit jaar komt er zelfs een
nieuwe portaal freesmachine bij. Ter uitbreiding van deze afdeling zijn wij op zoek naar een ervaren fulltime
CNC Frezer.
Samen met het team ben je verantwoordelijk voor het produceren van de meest uiteenlopende producten
in de materialen; staal, rvs en kunststof. Hierbij valt te denken aan machineonderdelen, matrijzen en het
nabewerken van frames. Wij geloven in, op maat gemaakte oplossingen. De producties zijn dan ook veelal
in kleine series waardoor geen dag hetzelfde is!
Wie zoeken wij:
Bij Achterbosch, investeren wij in mens én machine. Daar heb jij een belangrijke rol in. Wij zijn dan ook
opzoek naar een gemotiveerde collega die naast het frezen uitgedaagd wordt in het overdragen van
kennis, doormiddel van het begeleiden van stagiaires. Kwaliteit en betrouwbaarheid staat bij ons voorop,
daarom dagen wij jou eveneens uit om kritisch naar de processen te kijken en te komen met verbeter
voorstellen.
Werkzaamheden:
Als CNC Frezer bij Achterbosch Machine Bouw houd jij je bezig met:



Zelfstandig programmeren



Bedienen van verschillende type (o.a. 5 assige) CNC-machines



Eigen maakstrategie bepalen



Uitvoeren van tussentijdse controles en eind controle



Bewaken van de kwaliteit

Wij vragen:
Om voor deze afwisselende en uitdagende baan in aanmerking te komen, heb jij:


Een MBO opleiding werktuigbouwkunde, of vergelijkbaar afgerond



Enkele jaren relevante werkervaring als frezer



Kennis van Fanuc en/of Heidenhain besturing



Ervaring met het zelfstandig aanmaken van CNC programma’s



Ervaring met diverse verspanings methoden

Daarnaast;


Vind je het leuk om jouw kennis te delen



Word je enthousiast om te kunnen werken met de modernste machines en middelen



Werk jij nauwkeurig



Ben je enthousiast en collegiaal

Wij bieden:


Een markt conform salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring



Goede ontwikkelingsmogelijkheden



Veel vrijheid en ruimte in jouw werk



Ruimte om te komen met eigen initiatieven en verbeteringen



De mogelijkheid om te werken met de modernste machines



Een werkplaats waarin persoonlijke contact, humor, collegialiteit en een optimale inzet de cultuur
vormen.

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.
Voor interesse kun je mailen naar: vacature@achterbosch.com of per post een sollicitatiebrief sturen aan:
Achterbosch Machinebouw
t.a.v. personeelszaken
Faradayweg 5
7591 HD DENEKAMP

