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CNC verspaner
Jouw werk
•
Focus op freeswerk
•
Enkelstuks, revisie en kleine series
•
Zelfstandig aan de slag

Een fijne werkplek als basis
•
Kleinschalig en slagvaardig team
•
Betrokken werkcultuur
•
Goede arbeidsvoorwaarden

Samen met ons team help je klanten
met kwalitatief goed verspaningswerk.
Kleinschalige
verspaningsprojecten,
enkelstuks
opdrachten,
revisiewerk,
dagelijks werk je aan nieuwe producten en
halffabricaten. Klanten uit verschillende
branches stellen ook verschillende criteria
aan het werk dat je levert. Daardoor is
je werk altijd afwisselend, geen dag is
hetzelfde.

Werk je bij Schut Metaaltechniek, dan
geniet je van een klein team, korte
communicatielijnen en een werkgever met
gevoel bij de praktijk. We bieden je daarnaast
opleidingsmogelijkheden en groeikansen,
ook in de toekomst. Denk bijvoorbeeld
aan een rol in de werkvoorbereiding of
eindverantwoording over de werkplaats.
Heb jij ambitie? Dan gaan we er samen voor!

Je bent verspaner in hart en nieren
•
Motivatie in het team
•
Passie voor het vak
•
Verantwoordelijkheid
Elke dag ben je samen met ons
als team gedreven om klanten te
voorzien van vakwerk. We maken het
samen, natuurlijk hebben we elk onze
eigen taken. Daarom bieden we je ook
een zelfstandige werkplek aan een
moderne Style freesbank, uitgerust
met het CAD/CAM programma Fusion
360.
Je hebt passie voor het vak verspaning.
Je wilt groeien in je werk en je draagt
graag zelf ook ideeën en oplossingen
aan. Kom je vooruit in de Engelse taal?
Dan is dat een pre!

Bel of app Bennie
06 11 15 46 14

Solliciteren of meer weten?
Wil je jouw cv alvast mailen? Dat kan
naar
info@schutmetaaltechniek.nl.
Op werkdagen ontvang je binnen 24
uur een reactie van Bennie zelf.
BBL opleiding afronden?
Volg
je
een
BBL-opleiding,
bijvoorbeeld MBO niveau 3 en zoek
je een goede werkplek waar je de
opleiding kan afronden en wilt blijven
werken? Je bent van harte welkom
om kennis te maken!

schutmetaaltechniek.nl

