www.devries-metaalbewerking.nl

Metaalbewerking De Vries bestaat al ruim 35 jaar en is gespecialiseerd in de productie (CNC draaien en CNC frezen) en
toelevering van componenten en cilinders voor de vrachtwagen-, trailer- en agrarische industrie en tevens componenten voor
medische toepassingen. Metaalbewerking De Vries is onderdeel van de Schoonderwolf Groep, een groep van 12 technisch
georiënteerde bedrijven gevestigd in het midden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf wordt gekenmerkt door een
nuchtere cultuur en een streven naar efficiënte werkprocessen. Kijk voor meer informatie op: www.devries-metaalbewerking.nl

Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega

CNC Draaier / Programmeur m/v (fulltime)
met uitzicht op een vaste aanstelling!

Wat ga je doen?

Wie ben jij?

Als CNC draaier / programmeur ben jij het talent of de professional

• Je beschikt over een afgeronde mbo3
opleiding en hebt affiniteit met machines
en techniek;

op het gebied van techniek. Met jouw talent en / of ervaring ga
jij gebruik maken van de bewerkingsmachines met aangedreven
gereedschappen waarvan een aanzienlijk deel is voorzien van
automatische belading door robots. Daarnaast ben je als CNC
draaier verantwoordelijk voor het zelfstandig programmeren,

• Je hebt aantoonbare ervaring als CNC Draaier
en het lezen van tekeningen en werken met
meetmiddelen is voor jou gesneden koek;

om de kwaliteit van onze producten op peil te houden.

• Je werkt zelfstanding en beschikt over goede
communicatie vaardigheden. Verder werk je
nauwkeurig en levert kwalitatief goed werk af;

Wat bieden wij?

• Kennis om te werken volgens automotive
gerelateerde processen is een pre;

instellen en produceren. Uiteraard is er ruimte voor eigen inbreng

Volop uitdaging en afwisseling binnen een enthousiast team waar
we gezamenlijk bouwen aan de toekomst van Metaalbewerking De
Vries. Vanzelfsprekend hierbij zijn goede arbeidsvoorwaarden als

• Heb je ervaring in het werken met Okuma
CNC besturing en programmering? Dan heb
je zeker een streepje voor!

38-urige werkweek, 25 vakantiedagen, reiskostenvergoeding en
een salaris conform cao Metaalbewerkingsbedrijf.

Reageren of meer weten?
Mail jouw motivatie en cv naar vacature@schoonderwolf.nl
Voor vragen kun je contact opnemen met Peter de Vries (telefoonnummer: 0523 – 263 972).

