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.
Wij zijn op zoek naar een

Meewerkend Voorman Verspaning l Groot verspaning
WDH Cylinders is gespecialiseerd in het produceren/repareren/reviseren/assembleren van cilinders tussen de
50 kg en 18.000 kg. Dit zijn dus geen kleine jongens.
In de rol van Meewerkend Voorman rapporteer je aan de Bedrijfsleider. Je geeft leiding aan een team van
frezers, draaiers en lassers. Je weet je mensen te inspireren en te ondersteunen, zodat zij zich kunnen
ontwikkelen tot zelfstandige vaklieden. De Meewerkend Voorman is verantwoordelijk voor de juiste output van
de afdeling: kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid, waarbij je continue zorgt voor verbeteringen in het proces. Door
een eerlijke afstemming met het bedrijfsbureau worden de gewenste resultaten bereikt.
Aanwezigheid op de werkvloer is belangrijk.
Onze klanten verlangen van ons dat wij ISO 9001 gecertificeerd zijn. Zodoende is vertrouwd zijn met ISO en
andere kwaliteitssystemen, en deze kunnen toepassen, een pré.
Hoofdtaken
 Het managen van het team in de productie, ong. 10 man
 Voortgang van de planning voor gehele productie beheren
 Adviseren in aanschaf van hulp-, snij-, span-, en gereedschap
 Bijspringen en/of assisteren met werkzaamheden in de productie
 Bekijken/beslissen wat de beste manier is om de werkzaamheden uit te voeren
Functie-eisen
 Minimaal afgeronde niveau 4 opleiding in de techniek en ervaring met leidinggeven
 Ervaring in een uitvoerende verspanende functie met CNC-machines
 Kennis van Fanuc besturing is een pré
Wij bieden
 Dienstverband: in overleg
 Startdatum: in overleg
 Arbeidsvoorwaarden conform CAO
 Bij WDH Cylinders zijn ongeveer 20 medewerkers werkzaam,
we hebben een afdeling Montage, Verspaning, Logistiek en Bedrijfsbureau
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.
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Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

