WDH Cylinders ontwerpt en produceert klant-specifieke hydraulische
producten: cilinders, draaidoorvoer-en, zuiger accumulatoren. Klanten
komen uit de maritieme, offshore, infra en heavy lift sectoren. Er
worden hoge eisen gesteld aan de producten. Het kwaliteitsmanagementsysteem dat wordt gehanteerd binnen de organisatie is
ISO 9001:2015. Naast het ontwerpen en maken van nieuwe producten
repareert en modificeert WDH deze ook.
Ter ondersteuning van onze afdeling verspaning zijn wij op zoek naar een

CNC Frezer | Groot verspaning (leerling/ervaren)
Als CNC Frezer ben je verantwoordelijk voor het frezen van verschillende materialen voor de productie van
hydraulische cilinders en aanverwante producten. Je bepaalt aan de hand van tekeningen de juiste
bewerkingsvolgorde, bijpassende opspanning en het juiste gereedschap. Je gaat zelfstandig aan de slag met
het programmeren en het in/afstellen van de freesbanken. We vertrouwen ook op je vakmanschap: je
beoordeelt en adviseert over de maakbaarheid van de producten. Als vakman voer je natuurlijk ook je eigen
controlemetingen uit. Jij zorgt ervoor dat de kwaliteit van het product voldoet aan de eisen. Als CNC frezer
bij WDH heb je afwisselend werk aan grote producten.

Wij vragen
 Je hebt ervaring als frezer
 Je kan tekeningen lezen, programmeren en producten
opspannen
 Als je als CNC-frezer bekend met Fanuc besturing is dit een pré
 Je hebt enige ervaring met kwaliteitscontroles, tekeninglezen,
materiaal- en gereedschapskennis
of
 Als je intern wil worden opgeleid of wil starten
als BBL'er dan kan dat ook

Wij bieden
 Dienstverband: in overleg
 37,5 uur per week, start werktijd 7 of 8 uur (in overleg),
parttime is ook mogelijk
 Startdatum: zo spoedig mogelijk
 Arbeidsvoorwaarden conform CAO
 Bij WDH Cylinders zijn ongeveer 20 medewerkers werkzaam,
we hebben een afdeling Montage, Verspaning en Logistiek
Voor meer informatie, of als je telefonisch wil solliciteren,
kun je contact opnemen met dhr. J. Smolders 0497 - 70 02 06.
Je kunt ook per mail solliciteren via hrm@wdh.nl.
Ons adres is: Meerheide 104 l 5521 DX Eersel | www.wdh.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

