VACATURE
CNC Frezer/ programmeur
Als CNC frezer/programmeur ben jij onderdeel van het productieteam dat met passie voor het vak precisie onderdelen voor
matrijzen en de hightech industrie maakt.

Je verantwoordelijkheden:

•

Het fabriceren van nauwkeurige, complexe producten middels frezen waarbij je werkt met 3 en 5 assige Yasda
machines;

•
•
•
•
•

Programmeren met Top Solid en Camtool;
Zorgen voor het optimaal instellen, gebruiken en onderhouden van de machine en randapparatuur;
Eventuele problemen en storingen oplossen;
Het meten van eigen producten bij tussentijdse controles;
Het naleven van de kwaliteit, Arbo en milieurichtlijnen, regels en procedures.

Je profiel:

•
•
•
•
•

Een opleiding op mbo niveau of je hebt niveau door ervaring verkregen;
Bij voorkeur meerdere jaren ervaring als CNC frezer en programmeren;
De drive om samen met je collega frezer alles uit de machines te halen wat betreft nauwkeurigheid en output;
In staat nauwkeurig en zelfstandig te werken;
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Engels is een Pré

Wij bieden:
Als Axxicon zijn we volop in beweging; met de stabiele klantenkring weten we continuïteit te waarborgen en zijn we gericht
op het uitbreiden van ons productaanbod en het verkennen van mogelijkheden en klantenkring. Hierbij kun je denken aan
Health Tech bedrijven.
Kom je bij Axxicon werken dan werk je in een informele en open cultuur met volop ruimte voor eigen ideeën en initiatieven
en ontwikkeling. Bij ons kun jij het verschil maken.
Daarnaast bieden we een goed salaris op basis van je kennis en ervaring.
Ons bedrijf:
Axxicon is een internationaal opererend hightech bedrijf, dat microfluidics spuitgiet oplossingen voor klanten ontwikkelt en
ultra-precisie verspaning aanbiedt. Daarnaast hebben wij ons eigen merk AIM matrijzen voor polymeer testen die we aan de
markt verkopen. We hebben de juiste productiemiddelen en kennis in huis waarmee we ongeëvenaarde precisie behalen.
Ons team maakt het succes! Wij zoeken gepassioneerde, gedreven, energieke professionals waarmee we in gezamenlijkheid
onze groeiambitie kunnen gaan realiseren.

Als je interesse hebt in deze veelzijdige positie, stuur dan je motivatie en CV naar d.verhoeven@axxicon.com

