Wil jij werken in een gezellig bedrijf met veel perspectief?

Wij zoeken een 3D-laseroperator!
Wie zijn wij?
WBM Staalservice centrum is een toeleverancier van onderdelen uit plaatstaal in Stramproy. Wij zijn
gespecialiseerd in 3D-lasersnijden, laserlassen en we bewerken hoogsterkte staal en – als een van de
weinigen in Nederland – staal dikker dan 4 mm. Hoe dat er precies uitziet? Onze bedrijfsfilm geeft
daar een goed beeld van.
Wat zoeken wij?
Voor ons lasersnijafdeling zijn wij op zoek naar een 3D-laseroperator. Je zorgt voor het instellen van
de 3D-laser en voor het inleggen en het uithalen van de producten na verwerking door de machine.
Ook help je mee met ontwerpen van de opspanmallen i.s.m. de werkvoorbereiders. Je bent proactief, hebt ruimtelijk inzicht en staat er open voor om je kennis te verbreden, bijvoorbeeld bij een
andere snijmachine.
Wie ben jij?
* Je hebt mbo werk- of denkniveau in de richting van metaaltechniek of iets soortgelijks, wat je hebt
opgedaan door ervaring en/of een opleiding.
* Kennis van lasersnijden of bedienen van 5-assige CNC-machine is een pré
* Jij bent een aanpakker, nauwkeurig en je hebt ook voor kwaliteit
* Je bent een teamplayer en kunt goed samenwerken
* Je bent bereid in ploegen te werken van ma-do van 6.00-14.30u, 14.30-23.00u en op vrijdag 6.0012.30u, 12.30-19.00u.
* Je neemt een gezonde dosis humor en gezelligheid mee!
WBM Staalservice centrum biedt jou:

Uitdagende werkomgeving
Informele werksfeer
Actieve personeelsvereniging: o.a.
jaarlijks uitje en zomerbarbecue

Een marktconform salaris
Ploegentoeslag

Fulltime functie, (38 uur/5 dagen)
Uitstekende doorgroeimogelijkheden
Reiskostenvergoeding
Eventuele scholing
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Ben jij degene die we zoeken? Dan komen we graag met jou in gesprek! Bel of mail naar Leon
Croonenbroek l.croonenbroek@wbm.eu of 0495-561 781. Bij afwezigheid kun je ook vragen naar
Marianne Mosselman.
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