Ter uitbreiding van ons gemotiveerde team zoeken wij een:

Werkvoorbereider ( 38 uur )

Wil jij een bijdrage leveren aan de techniek van morgen?
Met onze frezen maken we onder andere vliegtuigen (AirBus en Boeing), machineonderdelen
(o.a. Thermofisher, ASML, Fei, Philips, Bosch), medische implantaten en protheses.
Tot je hoofdtaken behoren:

Wij bieden:

•

Aanmaken van programma’s t.b.v. onze CNC slijpmachines d.m.v. speciale simulatie software

•

Goede arbeidsvoorwaarden en flexibele arbeidstijden

•

Aanmaken productie tekeningen d.m.v. speciale tekensoftware voor onze producten

•

Technisch moeilijk werk met veel uitdagingen

•

Aanmaken meetprogramma’s t.b.v. onze CNC meetmachines

•

De mogelijkheid om uit te groeien tot een echte specialist

•

Technische ondersteuning bieden aan de productie

•

Veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

•

Meedenken / werken met R&D bij het ontwikkelen en verbeteren van onze producten

•

Een absolute hightech werkomgeving

•

Meedenken met verbetering van de productietechnieken.

•

Een opgeruimde en schone werkplek

•

Enthousiaste, gemotiveerde collega’s

Jouw profiel:

•

In-house fitnesscentrum

Je beschikt over:

•

Gezellige bedrijfsfeestjes

•

Technisch inzicht

•

Maandelijkse weekendborrel

•

Grote mate van nauwkeurigheid, zorgvuldigheid en zelfstandigheid

•

kennis om tekeningen te lezen

•

MBO+ / HBO werk -en denkniveau richting Werktuigbouwkunde, MCP ( België )

Wil jij werken bij een van de mooiste techniekbedrijven
uit de regio en je ontwikkelen in een echte nichemarkt?
Stuur dan een e-mail met CV en motivatie naar
yannick@metaalkanjers.nl

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

Is deze vacature iets voor jou?
Stuur dan snel een mail en wie weet werk jij binnenkort
bij Van Hoorn Carbide!

