VACATURE SPECIALIST DRAAIEN

OVER GFM

GFM master in parts is sinds 1992 totaalleverancier op het gebied van verspanende onderdelen voor de machinebouw. Wij
produceren geheel op maat en naar wens van onze klanten uit diverse industrieën (medische toepassingen, verpakkingsmachines, machinebouw, semiconductor).
Als toeleverancier zijn we gespecialiseerd in CNC Draaien en CNC Frezen. Na digitale aanlevering van tekeningen wordt
ons machinepark middels CAD / CAM koppelingen aangestuurd. Op onze machines bewerken we diverse materialen zoals
RVS, Staal, Aluminium, Kunststoffen etc. Ons machinepark kan voor 70 % onbemand lopen. Maar dat neemt niet weg dat wij
juist op zoek zijn naar vakmensen.
Recent zijn wij verhuisd naar ons nieuwe bedrijfspand. Een state-of-the-art bedrijfshal,
inspirerende kantoor- vergaderruimtes én om het onze mensen helemaal naar de zin te
maken; een eigen café (inclusief dartbanen).

JOUW FUNCTIE
•
•
•
•

In de rol van specialist draaier ben je verantwoordelijk voor het draaien van verschillende materialen voor de productie
van kleine nauwkeurige onderdelen.
Je bepaalt aan de hand van tekeningen de juiste bewerkingsvolgorde, bijpassende opspanning en het juiste gereedschap.
Je gaat daarbij zelfstandig aan de slag met het programmeren en het in/afstellen van de draaibanken. We vertrouwen
ook op jouw vakmanschap; je beoordeelt en adviseert (ons) over de maakbaarheid van de producten. Bij GFM maken
we elkaar namelijk graag beter!
Als vakman voer je natuurlijk ook je eigen controlemetingen uit. Jij zorgt ervoor dat de kwaliteit van het product voldoet
aan de eisen.

WIJ BIEDEN
•
•
•
•
•
•

Een vooruitstrevende, technische omgeving met afwisselend werk
Langetermijnperspectief; omdat wij als financieel gezonde onderneming jaarlijks investeren in mensen, middelen en
machines
Een platte organisatie met korte communicatielijnen en informele omgangsvormen
Een collegiaal en gedreven team
Ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling en eigen inbreng
Een marktconform salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden

WIJ VRAGEN

Je beheert de Nederlandse taal, hebt technisch inzicht en kennis van materiaal en gereedschap. Ook heb je aantoonbare
ervaring als specialist draaier, is het lezen van tekeningen jouw tweede natuur en je bent natuurlijk kwaliteitsbewust.
JOUW KARAKTER (OF NOEM HET DOOR ONS GEWENSTE EIGENSCHAPPEN)
Je bent zelfstandig, proactief, servicegericht, accuraat en gedreven.

ENTHOUSIAST?

Wil je het liefst morgen al beginnen? Hier kom je terecht GFM is een echt mensbedrijf. Je komt terecht in een hecht team van
enthousiaste medewerkers, die continu bezig zijn met het beter maken van de totale organisatie. Onze klanten plukken hier
de vruchten van!
Ervaring leert ons dat het actief betrekken van medewerkers dé succesformule is om te reageren op de continu veranderende
markt, waarin levertijden steeds korter worden en waarin kwaliteit en flexibiliteit de basisbehoeften zijn. Door de combinatie
van onze bedrijfscultuur, investeringen in ons machinepark en de continue drang naar nieuwe technologische ontwikkelingen,
is GFM klaar voor de toekomst. Wij staan altijd open voor nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen met onze klanten, toeleveranciers én onze medewerkers.

ZIEN WE JOU BIJ DE VOLGENDE VRIJDAGMIDDAGBORREL IN ONS EIGEN CAFÉ?

Heb je vragen over de functie of de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Helen Jacobs, HRM, via telefoonnummer
0497-575712 of helen@g-fm.nl Reacties worden vertrouwelijk behandeld.

