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WDH Cylinders BV is op zoek naar een 

 

CNC Frezer | Groot verspaning l leerling/ervaren 
Locatie Eersel 

 
WDH 

 Wij zijn een productiebedrijf gespecialiseerd in het produceren, repareren, reviseren en 
assembleren van zware cilinders tussen de 50 kg en 25.000 kg 

 Ons bedrijf bestaat uit een leuk team van ongeveer 25 gemotiveerde werknemers op de 
afdeling montage, verspaning, logistiek en bedrijfsbureau 

 Samen ontwerpen en produceren wij hydraulische cilinders 

 Onze klanten komen uit de maritieme, off-shore, infra en heavy lift sector 
 
Werkzaamheden 

 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.  

 Als CNC frezer bij WDH heb je afwisselend werk aan grote producten. 

 Je kan tekeningen lezen, programmeren en producten opspannen 

 Als je als CNC-frezer bekend met Fanuc besturing is dit een pré 

 BBL of interne opleiding behoort tot de mogelijkheden 
 
Wij bieden 

 37,5 per week, start werktijd 7 of 8 uur (in overleg),  
parttime is ook mogelijk 

 Startdatum: in overleg 

 Arbeidsvoorwaarden conform CAO 

 Salarisindicatie: € 2.700,00-€ 4.000,00 
 
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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