VACATURE
CNC-draaier (m/v)
De Eendracht fabriek voor metaalbewerking B.V. levert sinds 1940 verspaande onderdelen (waarvan
een deel geassembleerd) aan bedrijven die actief zijn in de professionele duikwereld, scheepsbouw,
hydrauliek, instrumentatie en machinefabrieken. Dit doen wij in seriegroottes vanaf enkelstuks tot
middelgroot. Tevens hebben wij een eigen productlijn met klepafsluiters, flenzen, storzkoppelingen
en (draad)nippels. We werken voornamelijk vanuit klantopdrachten. Wij zijn een flexibele en platte
organisatie met 15 medewerkers en beschikken over een modern machinepark.
Heb jij technisch inzicht, kun je zelfstandig werken, werk je graag met verschillende materialen en
houd je van uitdagingen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Vanwege groei en veranderingen in de markt
zijn wij op zoek naar een

CNC draaier Mazatrol (m/v)
Wat kun je verwachten?
Als CNC draaier ben je verantwoordelijk voor het draaien van complexe en nauwkeurige
werkstukken, eventueel gecombineerd met aangedreven gereedschappen en/of overname spil. Je
bent in staat om geheel zelfstandig CNC-draaibanken met Mazatrol besturing volgens tekening te
programmeren, te stellen en te bedienen. Verder werk je met diverse materialen zoals
(roestvast)staal, aluminium, kopersoorten, kunststoffen en hoogwaardigere materialen zoals
titanium en duplex tot Ø300 mm. Ook ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de productie
tijdens en na het stellen en bedienen, en het onderhoud aan de werkplek en de machine.
Wat zien wij graag in jou?
✓ Je hebt een technische mbo-opleiding of je beschikt over de nodige ervaring.
✓ Je kunt omgaan met toleranties van 0,01 mm.
✓ Je hebt ervaring met overeenkomende producten.
✓ Je beheerst de Nederlandse taal.
✓ Beheersing van Mazatrol is een pre.
✓ Je kunt makkelijk schakelen tussen verschillende machines en orders.
✓ Je bent in staat om meerdere keren per dag om te stellen.
✓ Je bent nauwkeurig, zelfstandig en oplossingsgericht.
Wat bieden wij jou?
✓ Een afwisselende baan van 32-38 uur per week in een platte organisatie met een hecht team
van 15 medewerkers.
✓ Een goed salaris met dito secundaire arbeidsvoorwaarden.
✓ Een schone, moderne en geconditioneerde werkplaats met een modern machinepark.
✓ Leer- en doorgroeimogelijkheden.
Heb je interesse? Stuur dan je sollicitatiebrief met cv per e-mail naar Maarten Biezepol:
maarten@eendrachtmetaal.nl. Naast je relevante werkervaring en scholing vernemen wij ook graag
welke machines je hebt bediend.
NB: Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt zeker niet op prijs gesteld.

