Metaalbewerking Heemskerk is op zoek naar een CNC draaier / frezer (M/V)
Op dit moment groeit ons bedrijf en zoeken we versterking op onze afdeling CNC draaien / frezen.
Als CNC draaier / frezer lees je technische tekeningen, programmeer en produceer je de opdrachten
van onze klanten. We werken met kleine series van enkele stuks tot 1000 stuks. Je hebt de
beschikking over eigen machines onder andere een Okuma LR15 CNC draaibank, deze programmeer
je aan de bank zelf. En een Brother TC-325 CNC freesbank deze programmeer je met Fusion 360.
Sinds kort zijn we ook in bezit van een Haas 5-assige freesbank. Tijdens de productie controleer je de
maatvoering van de producten en indien nodig pas je het draai- of freesprogramma aan. Je werkt
zelfstandig en nauwkeurig op je eigen werkplek. Daarnaast assisteer je collega’s op andere draai- en
freesmachines. Het dagelijks onderhoud aan je machine hoort ook bij de werkzaamheden. Mocht je
nog niet alle kneepjes van het vak kennen, we leiden onze medewerkers graag intern op.
Bedrijfsprofiel:
Wij zijn een gevarieerd bedrijf. We zijn in staat veel op het gebied van metaal en kunststof te maken
voor zowel grote bekenden bedrijven als de particulier. We lassen, draaien, frezen zowel op de
conventionele manier als met computergestuurde machines. Geen vraag van de klant is te moeilijk
voor ons. Waar nodig bedenken wij een oplossing. We zijn ook echte uitvinders, zo hebben we een
snellosneembare duikhaak ontworpen voor de brandweer en vele schaatsers over de hele wereld
gebruiken onze slijpblokken. We doen weinig serie matig werk, dus elke dag is anders. We hebben
een no-nonsense cultuur en zijn een hecht team. Vele collega’s werken al jaren bij ons. Ons team
bestaat op dit moment uit 14 medewerkers.
Functie-eisen:
-

MBO werk- en denkniveau 3, liefst een instrumentmakers opleiding.
Kennis van metaal, kunststof en gereedschappen
CNC machines programmeren, instellen en bedienen
Technische tekeningen lezen
Zelfstandig, nauwkeurig en precies

Overige eisen:
-

Woonachtig in de omgeving van Leiden

Ons aanbod:
-

Een aanstelling met uitzicht op een vast contract
Werken bij een gezellig familiebedrijf
Een 32-40-urige werkweek
Werktijden van 7-16 uur

Ben je enthousiast?
Solliciteer dan direct en mail of bel naar:
info@heemskerkmetaal.nl of 071-3012626
Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons:
Metaalbewerking Heemskerk B.V.
Veerpolder 29
2361 KX Warmond
071-3012626
www.heemskerkmetaal.nl

