CNC Frezer / Programmeur

Wat doen wij?
HQ Plastics is gespecialiseerd in het vervaardigen en bewerken van hoogwaardige kunststof halffabricaten en eindproducten
voor diverse branches. Wij leveren draai-, frees- en combinatieproducten in kleine series of enkelstuks. Tevens is er een
mogelijkheid tot assembleren, cleanen en kunststoflassen van producten. Wij produceren, innoveren en denken graag mee over
nieuwe oplossingen bij complexe vraagstukken.
Wat ga jij doen binnen onze organisatie?
Door de sterke groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar een ervaren CNC Frezer / Programmeur.
Je werkzaamheden bestaan uit:
•
Het bepalen van de juiste werkvolgorde;
•
Het opspannen en vervaardigen van kunststof producten;
•
Het extern programmeren van de Haas bewerkingsmachines;
•
Het uitvoeren van kwaliteitscontroles met gangbare meetmiddelen.
Daarnaast verwachten wij dat je preventief onderhoud verricht aan de machines, gereedschappen en spanmiddelen die je
gebruikt.

Wat vragen wij?
Om in aanmerking te komen voor deze zelfstandige functie beschik je tenminste over;
•
MBO werk- en denkniveau;
•
Ervaring als CNC Frezer in kunststof- of metaalbewerking;
•
Ervaring met het extern programmeren van 3- en 5-assige freesmachines;
•
Kennis van en ervaring met One CNC is een pre;
•
Goede beheersing van de Nederlandse taal.
Je bent in staat om een technische tekening op de juiste manier te lezen en interpreteren en bent bekend met vorm- en
plaatstoleranties.
Over welke eigenschappen moet je beschikken?
•
Je bent praktisch ingesteld en weet van aanpakken;
•
Je bent communicatief sterk en sociaal ingesteld;
•
Je werkt gestructureerd en zelfstandig.

Wat bieden wij?
Werken bij HQ Plastics betekent onderdeel zijn van een sterk groeiende organisatie met een team van 22 betrokken collega’s.
De organisatie kenmerkt zich door haar informele karakter en korte communicatielijnen.
Binnen onze organisatie krijg je de kans om jezelf verder te ontwikkelen op zowel persoonlijk- als professioneel vlak. We
hechten veel waarde aan een collegiale en prettige werksfeer.
Uiteraard stellen wij de middelen ter beschikking die jij nodig hebt om deze functie goed uit te kunnen voeren. Het salaris is
marktconform en zal in overleg bepaald worden, afhankelijk van kennis en ervaring. Wij hebben een eigen
arbeidsvoorwaardenpakket en bieden een collectieve pensioenregeling. Ben je nooit of bijna nooit ziek? Goed nieuws; je kan tot
5 extra vrije dagen per jaar sparen bij een fulltime dienstverband. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om gebruik te maken
van onze HQ Pack Fitness faciliteit en kun je gebruik maken van het fietsplan.

Wat is je standplaats?
Eindhoven

Wil je solliciteren?
Ben je geïnteresseerd in deze functie en nieuwsgierig hoe het is om te werken voor een sterk groeiende organisatie waar
ondernemerschap centraal staat? Wij zien jouw CV en aanvullende motivatie graag tegemoet t.a.v. Ellen van Moorsel, Manager
Recruitment, recruitment@hqpack.nl.
Voor meer informatie ben ik tevens telefonisch bereikbaar via +31 (0)40 85 16 032.
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