Ter uitbreiding van ons
gemotiveerde vrijslijpteam zoeken wij een:

cnc gereedschapslijper
(38 uur) met of zonder ervaring
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Wil jij een bijdrage leveren aan de techniek van morgen?
Met onze super nauwkeurige frezen maken we o.a vliegtuigonderdelen (AirBus en Boeing),
machineonderdelen (o.a. Thermofisher, ASML, Fei, Philips, Bosch),
implantaten, medische protheses en nog vele andere high-tech producten.
Tot je hoofdtaken behoren:

Wij bieden:

•

het produceren van nauwkeurige hoogwaardige frezen, boren en ruimers

•

Goede arbeidsvoorwaarden en flexibele arbeidstijden

•

Programmeren en instellen CNC slijpmachines

•

Technisch moeilijk werk met veel uitdagingen

•

Meten en analyseren van de geslepen producten

•

mogelijkheid om uit te groeien tot een echte specialist

•

Ervoor zorgen dat de producten voldoen aan de gevraagde specificaties

•

Veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

•

Een absolute hightech werkomgeving

•

Een opgeruimde en schone werkplek

•

Enthousiaste, gemotiveerde collega’s

•

In-house fitnesscentrum

•

Gezellige bedrijfsfeestjes

•

Maandelijkse weekendborrel

Jouw profiel:
Je beschikt over:
•

Technisch inzicht

•

Grote mate van nauwkeurigheid, zorgvuldigheid en zelfstandigheid

•

MBO niveau ( Opleiding in de metaal is een pré)

Wil jij werken bij een van de mooiste techniekbedrijven uit de regio en
je ontwikkelen in een echte niche markt? Stuur dan een e-mail met CV
en motivatie naar csmolenaers@hoorn-carbide.com

Groei door
in een hightech omgeving
Van Hoorn Carbide heeft zich gespecialiseerd
in de ontwikkeling en de vervaardiging van hoogwaardige hardmetalen frezen.
Deze worden reeds vele jaren succesvol wereldwijd op de markt gebracht via een netwerk
van distributeurs en eigen vestigingen. Van Hoorn Carbide kenmerkt zich door haar internationale
focus, dynamiek en slagvaardigheid. De uitstraling en uitrusting sluiten daar perfect op aan met een
ultramoderne productieomgeving in een stijlvol pand aan de Copernicusstraat 2 in Weert.

info@hoorn-carbide.com
www.hoorn-carbide.com
+31 (0)495 - 58 40 99

