Als hoogtechnologisch bedrijf is Punch Metals NV in hoofdzaak een onderaannemer voor de automotive entruckindustrie. We zijn gespecialiseerd in de vervaardiging, productie en assemblage van eenvoudige tot
complexe kwaliteitsonderdelen van ferro en non-ferro metalen.
In deze dynamische en hightech werkomgeving zijn we op zoek naar:

GEREEDSCHAPSMAKER - specialisatie DRAADVONKEN en SLIJPEN
Functieomschrijving
Je maakt deel uit van de gereedschapsmakerij die verantwoordelijk is voor het repareren en onderhouden van
uiteenlopende complexe gereedschappen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in team, waarbij eigen initiatief en
voldoende zelfstandigheid wordt verwacht van de medewerkers. Als gereedschapsmaker ben je actief betrokken bij het
herstellen en wijzigen van bestaande en nieuwe gereedschappen.
Met je specialisatie als draadvonker word je verantwoordelijk voor het proces dat betrekking heeft op het draadvonken,
het vlak- en rondslijpen. Je draagt zorg voor het afleveren van een kwalitatief product dat aan alle vooropgestelde
kwaliteitseisen voldoet.
Taakinhoud
- Uitvoeren van revisies, reparaties, wijzigingen en onderhoudswerken aan uiteenlopende gereedschappen,
voornamelijk a.d.h.v. mondelinge aanwijzingen, instructies en tekeningen. Het betreft onder meer: snij-, buig-,
zet-, trek- en volggereedschappen
- Bewerken van producten aan de hand van tekeningen en werkinstructies.
- Zelfstandig opstellen van CNC programma’s en bepalen van de juiste bewerkingsvolgorde.
- Plaatsen van werkstukken en verzorgen van de instellingen van de machine.
- Uitvoeren van tussentijdse controles en bent verantwoordelijke voor een correcte eindcontrole aan de hand
van de opgegeven instructies waarbij de afgewerkte delen moeten voldoen aan een hoge nauwkeurigheid.
- Helpen om de afdeling naar een hoger niveau te tillen.
De werkzaamheden kenmerken zich door de hoge eisen aan maatvoering, nauwkeurigheid en specifieke kwaliteitseisen
ten aanzien van de te gebruiken materialen, gereedschappen en machines. Dat allemaal is jou op het lijf geschreven.
Profiel
-

Minimum A3 diploma in een technische richting of gelijkwaardig door ervaring
Ervaring in kennis van Vectorcam of een ander CNC programmeerprogramma is een pluspunt.
Kennis en ervaring met CNC-machines en metaalverwerkende matrijzen is ook een pluspunt.
Ervaring in het draadvonken, frezen en slijpen draaien (verspanende processen).
Beschikt over de vaardigheid om tekeningen te lezen adhv eenvoudige schetsen en programma’s rekening
houdend met opgegeven toleranties.
Voldoende flexibel en een hoge graad van zelfstandigheid

Aanbod
Een boeiende, uitdagende functie
Een opleiding wordt voorzien binnen de afdeling
Je krijgt de kans om jezelf verder te ontwikkelen en wordt omringd door ervaren collega’s.
Kandidaten kunnen hun CV met motivering van hun kandidatuur bezorgen aan:
Punch Metals NV
Nobelstraat 2
3930 Hamont-Achel
T.: 011/399.311

E-mail t.a.v. Suzie Maes suzie.maes@punchmetals.com

