Operator Hightech machinepark 247 Lasersnijden
Wil jij werken bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in het lasersnijden en kanten van plaatwerkdelen met een
hightech computergestuurd machinepark? Wil jij deel uitmaken van een jong bedrijf met 20 jaar ervaring? Heb jij
enige kennis opgedaan in deze werkzaamheden? Dan is 247 Lasersnijden op zoek naar jou!
•
•
•
•
•

Functie:
Opleiding:
Ervaring
Dienstverband:
Locatie:

Operator machinepark
Niet het belangrijkste
Graag
Fulltime
Pijnacker

Wat is jouw rol binnen 247 Lasersnijden?
Als operator machinepark ben jij verantwoordelijk voor het veilig en verantwoord bedienen van onze
computergestuurde machines. De meeste machines zijn zo geavanceerd dat ze ons vertellen wat wij moeten doen.
De werkzaamheden die wij voor jou bedacht hebben zijn de volgende:
•
•
•
•
•

Het bedienen van de lasersnijmachine en de kantbank.
Het buigen van uiteenlopende plaatmaterialen volgens het programma van de machine.
Controleren op maatvoering en kwaliteit van de vervaardigde producten.
Bedienen van machines die extra afwerking aan het product geven.
Verpakken en transport klaar maken van producten voor onze klanten.

Wat verwachten wij van jou?
Ben jij iemand met verantwoordelijkheidsgevoel en sociaal met jouw omgeving, dan pas je goed in ons team. Passie
voor metaal en techniek en een goede beheersing van de Nederlandse taal zijn belangrijke voorwaarden. Daarnaast
vragen wij:
•
•
•

Flexibiliteit in werkzaamheden en werktijden.
100% inzet is belangrijker dan veel ervaring.
Aandacht voor kwaliteit en efficiency.

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•
•
•
•
•

Een onwijze gave baan in een bedrijf met een duidelijke toekomstvisie.
Een werkplek in een bedrijf met zeer geavanceerde machines.
Een schone en veilige werkplek.
Training en opleidingsmogelijkheden.
De mogelijkheid om op termijn door te groeien naar voorman, werkplaatschef of werkvoorbereider.
Leuke collega’s binnen de OBS groep.
Fulltime dienstverband.
Een marktconform salaris.

Solliciteren?
Stuur je sollicitatiebrief en cv naar 247 Lasersnijden ter attentie van Michiel de Hoog.
Of per email naar info@247lasersnijden.nl
Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Michiel de Hoog op 06-2555 2839
247 Lasersnijden B.V.
Weteringweg 3 2641 KM Pijnacker
088-742 22 22

