Ben jij een echte aanpakker en kwaliteitsgericht? Vind jij het leuk om
zelfstandig CNC-machines te bedienen en heb je hier ervaring mee? Kies dan
voor een baan als CNC Kanter bij WBM Staalservice in Stramproy!
Are you that experienced CNC Kanter / Bending Operator who is qualityoriented and has a can-do mentality? Then contact us for a challenging job in
Stramproy!

CNC Kanter/Zetter (uren in overleg)
Wat ga je doen?
Als CNC Kanter bij WBM Staalservice ben je verantwoordelijk voor het goed functioneren van de
kantbank op de machinale afdeling. Je vervaardigt hoogwaardige producten uit diverse
materiaalsoorten van verschillende diktes. Belangrijk is dat je technische tekeningen nauwkeurig
leest en vervolgens plaatconstructies zet. Hierbij controleer je of alle benodigde materialen,
tekeningen en documenten aanwezig zijn en voer je controles uit op het product. Dat doe je
tussentijds en op het eind. Zo weet je zeker dat elk product voldoet aan de kwaliteit die we willen
leveren.
Wat zoeken wij?
Op de modern ingerichte buigafdeling van WBM Staalservice worden veel verschillende producten
uit diverse materiaalsoorten en diktes gezet. De werkzaamheden van een kanter/zetter bestaan uit
het zelfstandig werken aan de kantbank, tekeningen lezen en programmeren van de CNC machine.
Daarnaast zal je ook bezig zijn met de bijkomende logistiek en administratie.
Wat zijn je verantwoordelijkheden?




Correcte machinebediening.
Visuele controle van aangevoerde en bewerkte onderdelen.
Kwaliteit en maatvoering.
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Voorkomen van beschadigingen aan onderdelen.
Tijdig administreren van de uitgevoerde werkzaamheden.
Afkeuren van producten op basis van waarnemingen of meting in overleg met de leidinggevende.
Opvolgen van procedures en instructies.

Welke competenties breng je mee?










MBO werk- en denkniveau.
Minimaal 2 jaar ervaring in plaatwerk en met kant/buigmachines.
Ervaring met tekeningen lezen.
Kennis van vorm- en plaattoleranties.
Feeling met automatisering.
Zelfstandig en nauwkeurig kunnen opereren.
Kwaliteitsgericht kunnen denken en handelen.
Ruimtelijk inzicht.
Communicatieve vaardigheden.

Wat bieden we je?







Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
20 wettelijke vakantiedagen
Pensioenopbouw bij Pensioenfonds Metaal&Techniek
Mogelijkheid tot het volgen van vakgerichte cursussen en training.
Een professionele groeiende organisatie met een informele werksfeer.
Een leuk en divers team van ervaren collega’s.

Kom jij bij ons werken?
Wil jij deze kans aangrijpen? Solliciteer dan op deze vacature bij WBM Staalservice en stuur je CV en
motivatiebrief naar Marianne Mosselman via m.mosselman@wbm.eu. Wij nemen dan zo spoedig
mogelijk contact met je op.

Plaatsingsdatum: 16 mei 2022

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Bekijk onze bedrijfsfilm voor een sfeerimpressie.
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