VACATURE
Per direct zoekt Axxicon Moulds Eindhoven BV een:

CNC draaier/ programmeur (1 fte)
Jouw Functie
Als ervaren CNC draaier (Multus B300) ben jij onderdeel van het productie team (15 collega’s). Hierin ben jij samen
met je collega’s een echte vakman want wij maken precisie onderdelen voor matrijzen en de high-tech industrie.
Je rapporteert aan de productie manager.
Jouw Profiel
 Je beschikt over een opleiding op mbo niveau of je hebt niveau door ervaring verkregen.
 Je hebt enkele jaren ervaring als CNC draaier (multitask machine) inclusief programmeren.
 Je bent in staat nauwkeurig en zelfstandig te werken.
 Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Wat vragen wij
 Het fabriceren van nauwkeurige, complexe producten middels draaien/frezen (multus B300)
 Zorgen voor het optimaal instellen, gebruiken en onderhouden van de Multus B300 en randapparatuur
 Eventuele problemen en storingen op lossen
 Het meten van eigen producten bij tussentijdse controles
 Het naleven van de kwaliteit, arbo en milieu-richtlijnen, regels en procedures
Wij bieden
 Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
 Een goed salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring, Cao Metaalelektro,25 vakantiedagen, 13 ADV dagen.
 Een prettige werksfeer.
 Ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling door middel van opleidingen, cursussen, training on the job.
Ons bedrijf
Axxicon is een internationaal opererend bedrijf met zeer betrokken en loyale medewerkers. We zijn gespecialiseerd
in het produceren van ultra precisie onderdelen, matrijzen en het kunststof spuitgieten van zeer nauwkeurige
optische en medische producten. We werken daarbij in projecten waar we oplossingen bedenken voor technisch
complexe vraagstukken. We besteden alle mogelijke zorg aan het leveren van kwalitatief hoogwaardige producten.
Wij zoeken een enthousiaste collega die het leuk vindt om hier dagelijks een bijdrage aan te leveren.
Als je interesse hebt in deze functie stuur dan je motivatiebrief met CV naar eindhoven@axxicon.com. Voor vragen
kun je contact opnemen met Frank Klaassens, productie manager Tel. 0499-494426.

Axxicon Moulds Eindhoven BV
P.O. Box 1717
NL-5602 BS Eindhoven

Ekkersrijt 7501
NL-5692 HN Son
The Netherlands

Tel. +31 499 494 450
Fax +31 499 461 361
eindhoven@axxicon.com

