CNC Frezer
Heb jij ervaring als CNC Frezer en ben je op zoek naar een uitdaging binnen een unieke industrie, de
luchtvaart? Wij helpen je op weg richting de wereld van het vliegtuigonderhoud.
Wat ga je doen
Op deze afdeling ben je in de functie van CNC operator/programmeur ga je aan de slag met het
zelfstandig vervaardigen en bewerken van vliegtuigonderdelen via CNC gestuurde freesmachines. Uniek
omdat je verantwoordelijk bent voor het proces van A tot Z in een high mix – low volume omgeving
Verder ga je onder andere aan de slag met de volgende taken:
• Controleren van het materiaal en verzamelen van de benodigde mallen;
• Controleren of voorafgaande bewerkingen conform bewerkingsvoorschriften zijn uitgevoerd en
afwijkingen bespreken met de verantwoordelijke;
• Controleren van de te gebruiken meetgereedschappen, inclusief kalibratie;
• Opspannen, instellen en bijstellen van (CNC) freesmachines ten behoeve van diverse
werkzaamheden;
• Controleren/meten van uitgevoerde werkzaamheden conform de procedures;
• Goedkeuren en vrijgeven van onderdelen voor de volgende productiestap;
• Controleren van het werkpakket en bewerkingsvoorschriften en opzoeken van werkinstructies.
Wat neem je mee
• MBO niveau; opleiding richting metaal of machinebankwerken aangevuld met een succesvol
afgeronde draai- of freesopleiding;
• Verspanende kennis en ervaring 5 – 10 jaar in de metaalindustrie. Let op: Ben je een starter en
herken jij jezelf in het profiel. Neem contact op voor een carrière pad bij Fokker Techniek;
• Affiniteit met Heidenhain machinebesturing is een pré;
• Kennis van werkinstructies, tekeningen en bewerkingsvoorstellen;
• Kennis van de benodigde softwareprogramma’s en ERP-systemen.
Je bent flexibel en hebt een frisse blik op de techniek. Daarnaast heb je een zelfstandige houding.
Wat zit er voor jou in
Vanzelfsprekend bieden wij een competitief arbeidsvoorwaardenpakket aan; een aantrekkelijk salaris
tussen (afhankelijk van je ervaring), veel vakantiedagen (40!) en de mogelijkheid om jezelf snel te
ontwikkelen richting een functie Licensed Engineer Machining.
Over de organisatie
Je komt te werken binnen de Machine Shop. Waar vliegtuigonderdelen van verschillende materialen
vervaardigd en gerepareerd worden middels (CNC) verspaningstechnieken als draaien, frezen en
bankwerkzaamheden. De afdeling bestaat uit 5 - 10 medewerkers die rapporteren aan de Teamleader.
Bij Fokker Techniek draait het om één doel: het overtreffen van betrouwbaarheidsverwachtingen om
vliegtuigen te houden waar ze thuishoren, in de lucht!

Reageren?
Ben jij geïnteresseerd in deze functie, en wil je graag solliciteren of meer weten over de functie? Neem
dan contact op met onze recruiter Didier Soesman op het emailadres
didier.soesman@fokkerservices.com of op het telefoonnummer: +31 (6) 51878728

