CNC frezer –
ProgrammeurWerkvoorbereider m/v
Innovatief

CNC verspaning

Kostenefficiënt

Kwaliteit

Eshuis Metaal BV heeft ruim 35 jaar ervaring in de toelevering van draai- en freeswerk aan diverse marktsectoren. Met
behulp van moderne CNC machines produceren uitstekend opgeleide vakmensen hoogwaardige onderdelen met
nauwkeurige toleranties. Wij richten ons op kleine- tot middelgrote series met een repeterend karakter.
In onze zeer moderne productiehal werken wij in een schone en lichte werkomgeving met geavanceerde machines in
een 2-ploegen systeem.

Eshuis Metaal BV heeft recentelijk besloten tot

De operator van deze machine is niet alleen een

een aantal grote investeringen om verder door te
groeien naar “the best in class” verspanende
toeleveranciers. De Okuma MB5000 met 10-voudige
palletpool, een matrixmagazijn met 218
gereedschapsposities, 70 bar koeling door de spil,
tool- en jobmanagement, standtijdbewaking en
meetinrichting is nr. 1 in de rij van een aantal
geplande investeringen.

frezer, maar bestuurt als het ware zijn eigen minifabriek. Hij houdt zich op de werkvloer bezig met
planning, werkvoorbereiding, programmering m.b.v.
van CAD/CAM en kwaliteitsbewaking van de machine
zodat deze in staat is 24 uur onbemand te kunnen
draaien. Het opspannen, uitspannen en ontbramen
wordt gedaan door productiemedewerkers, die door
hem worden aangestuurd. Ter ondersteuning worden
gereedschappen vooringesteld aangeleverd op door
hem aangegeven tijdstip. Via de capaciteitsplanning
wordt hij rechtstreeks aangestuurd door
bedrijfsbureau.

Met deze investering willen wij het mogelijk maken
om verschillende producten met een repeterend
karakter in kleine seriegroottes onbemand te
produceren.

Voor deze functie zijn wij op zoek naar
iemand met:

Wij bieden:

•
•

•

•
•
•
•
•

Opleiding op niveau BBL4 of MTS WTB+
Ruime ervaring als CNC frezer en veelvuldig
instellen
Ervaring met 4-assig (horizontaal of verticaal)
frezen
Ervaring / affiniteit met CAD-CAM systemen
Organisatietalent, frequent kunnen omschakelen
Goede communicatieve vaardigheden
Overzicht, goed kunnen plannen

Zie jij de uitdaging in deze functie, stuur dan je
sollicitatiebrief en CV naar:
dhr. M.E. van Dijk (email m.vandijk@eshuis-metaal.nl)
Wil je graag meer informatie, neem dan even contact met
ons op via email of telefoon.

Innovatief

CNC verspaning

•
•
•
•
•

Een zelfstandige, uitdagende functie met
verantwoording.
Volop kansen om jezelf te ontwikkelen.
Een dynamische, innovatieve bedrijfsomgeving
Een goede werksfeer waar persoonlijkheid,
openheid en betrokkenheid hoog in het vaandel
staan.
Een filevrije woon- / werkomgeving
Een prima salaris, passend bij je kennis en ervaring
Eshuis Metaal BV
Noorwegenweg 4
7772 TB Hardenberg
Telefoon
0523-273 774
Website
www.eshuis-metaal.nl
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