Vacature

CNC Draaier of CNC Frezer (M/V)

Voor Admesy Manufacturing in Ittervoort zijn we op zoek naar een
ervaren en gedreven CNC Draaier of CNC Frezer met draai ambities.
In een klein team maak je hoogwaardige componenten voor optische
meetinstrumenten waarbij precisie, nauwkeurigheid en kwaliteit voorop
staan. Je werkt in een nieuw mooi pand aan enkelstuks, tot kleine en
middelgrote series. Het machinepark bestaat uit een achttal HURCO
machines en BMO robots die deels geprogrammeerd dienen te worden.
Dit ga je doen
Het bedienen en werken met een hoogwaardige
HURCO draaibank en freesmachines en BMO robots

Jouw ervaring en kennis
Ervaring met CNC draaien en/of frezen
Ervaring met of kennis van programmeren

Het programmeren, in- en omstellen van de
machines aan de hand van tekeningen

Ervaring met het lezen van technische tekeningen

Het werken met nauwkeurigheden

Goed overweg kunnen met diverse
meetgereedschappen en meetmiddelen

Het uitvoeren van eindcontroles en metingen

Zelfstandig kunnen werken

De nadruk ligt op draaiwerk, daarnaast bestaan
de werkzaamheden uit CNC frezen en incidenteel
polijsten en zagen

Nauwkeurig, accuraat en zorgvuldig te werk gaan

Het werken met de software programma’s FeatureCAM
(Autodesk) en WinMax (Hurco)

Ervaring in CNC bedrijf (4-5 jaar)

Minimaal vmbo metaaltechniek

Kennis van FeatureCAM en WinMax is een pré

Dit bieden wij jou
Een leuke en afwisselende functie (40 uur) in dagdienst binnen een internationaal opererende organisatie.
Admesy Manufacturing maakt deel uit van de Admesy Group. Een gerenommeerde high-tech organisatie die
kleur- en lichtmeetapparatuur ontwikkelt en produceert in Ittervoort voor met name grote, bekende bedrijven in
de consumentenelektronica branche. Admesy Manufacturing is aangesloten bij de cao Metalelektro met o.a. 25
vakantiedagen en 13 roostervrije dagen en de mogelijkheid tot het volgen van aanvullende opleidingen. Het
salaris is afhankelijk van opleiding en werkervaring.

Ben jij enthousiast geworden over deze functie en ons bedrijf?
Stuur dan je motivatie en CV naar petra.versteegen@admesy.com
Visit admesy.com/manufacturing

