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SOLLICITEER HIER

MACHINE OPERATOR
VACATURE

Wij zetten graag STAPPEN

met jou! Iedere dag zijn wij

bezig met wat nog beter kan,

wij werken volgens de lean-

filosofie. 

Naast productinnovatie

vinden we persoonlijke

ontwikkeling ook erg

belangrijk, voor betrokkenheid

en motivatie. Jouw talent

vormt onze organisatie.

Het lezen van een werktekening/ order

Het juist instellen van de CNC-machine aan de hand van de werktekening

Kwaliteitscontroles van het machinale eindproduct

Het bewaken van het machinale productieproces; je zorgt ervoor dat de machine

kan blijven draaien en dat de aanvoer hierop afgestemd wordt

Het verhelpen van kleine storingen en preventief onderhoud aan de machines Als er

grote reparaties nodig zijn zorg je ook voor de aanmelding en opvolging hiervan

Het schoonhouden en maken van gereedschappen en de machines na het

verwerken van een order

Uiteraard zorg je ook voor de administratieve afhandeling van al geproduceerde

orders en hou je hierover contact met je collega’s

ZONDER JOUW HULP DRAAIT ONZE MACHINE NIET!

Indien je bij ons aan de slag mag kom je te werken bij één van de grotere spelers in de

gevelbranche. Van Iersel Geveltechniek maakt eindproducten van Schüco

systeemprofielen. Je komt te werken binnen een team van vakmensen en jij bent

degene die eindverantwoordelijk is voor het leveren van een halffabricaat (kozijndelen)

aan de afdeling assemblage. Kwaliteit en veiligheid hou je sterk in de gaten.

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

Dit wordt jouw baan als je affiniteit hebt met computers en machines. 

Je bent net als je collega’s trots op je werk en gedreven de planning te behalen. In

situaties dat er onverhoopt ad hoc werkzaamheden bij komen ben je bereid een stapje

bij te zetten. 

https://www.instagram.com/van_iersel_geveltechniek/
https://www.facebook.com/Ierselbv/
https://www.ierselbv.nl/over-van-iersel/onze-mensen/vacatures/
http://www.ierselbv.nl/

