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Jouw nieuwe functie 
In de rol van CNC-frezer bepaal je aan de hand van tekeningen de juiste bewerkingsvolgorde, bijpassende 
opspanningen en het juiste gereedschap dat moet worden gebruikt. Met behulp van Vector (‘16) ben je in 
staat zelfstandig een programma te schrijven op de beschikbare machines (MTE 5-assig met Heidenhain 
besturing Itnc 530, Femco kotterfreesbank met een Fanunc 2Li besturing). Binnen de functie heb je te 
maken met afwisselend werk waarbij je bereid bent om multifunctioneel inzetbaar te zijn.  
 
Jouw profiel  
Om de rol van CNC-frezer met succes bij ons te kunnen uitoefenen:  

 beschik jij minimaal over een afgeronde MBO opleiding in de verspanende techniek. 
 heb je ervaring als CNC-frezer en ben je bekend met Heidenhain en Fanuc besturing. 
 ben je bekend met extern programmeren, opspannen van producten en het uitvoeren ervan. 
 is ervaring met kwaliteitscontroles, tekeninglezen, materiaal- en gereedschapskennis een 

pluspunt. 
 ben je flexibel en bereid om in het belang van de klant extra uren te draaien. 

 
Je bent een teamspeler die samen met zijn of haar collega’s zorgt voor de juiste kwaliteit en kwantiteit. 
Daarnaast ben je een echte vakman of vakvrouw met een hoog kwaliteitsbewustzijn. Heb je 
verantwoordelijkheidsgevoel en een flexibele houding, en ga jij geen uitdaging uit de weg? Dan sluit deze 
functie goed bij jou aan.  

 
 
Over de organisatie 
WDH Hydraulics ontwerpt en produceert met name klantspecifieke hydraulische cilinders, draaidoorvoeren 
en zuigeraccumulatoren. De klanten bevinden zich in de maritieme, offshore, infra en heavy lift sectoren. 
Het kwaliteitsmanagementsysteem dat wordt gehanteerd binnen de organisatie is ISO 9001:2015 
gecertificeerd. Naast het produceren van nieuwe cilinders en draaidoorvoeren repareert en modificeert 
WDH deze producten ook. Verder worden voor belangrijke klanten losse verspanende bewerkingen 
uitgevoerd.  
 
WDH Hydraulics groeit naar een internationale organisatie waarbij begrippen als innovatie, flexibiliteit en 
efficiëntie centraal staan. We houden rekening met de belangen van al onze stakeholders: klanten, 
leveranciers, werknemers, het thuisfront en financiers. De producten die WDH levert zijn van hoge 
kwaliteit. Dit wordt bereikt door de specifieke expertise van zowel de medewerkers als die van onze 
partners en klanten ten volle te benutten. 
 
Interesse of wil je meer weten? Kom met ons praten 
Zie jij jezelf werkzaam in deze rol bij WDH als CNC-frezer? Stuur dan je CV en motivatie naar 
info@wdh.nl. Voor eventuele vragen over de vacature neem, neem contact op met René Brok  
(0497-700205) 
 
 
 


