Mitsubitshi Chemical Advanced
Materials NV – CNC draaier- frezer 2
ploegen

Op zoek naar een Mitsubitshi Chemical Advanced
Materials NV – CNC draaier- frezer 2 ploegen
Na een grondige opleiding ben je, samen met jouw team, verantwoordelijk voor
de productie en kwaliteit van afgewerkte producten. Deze producten worden
verspaand uit onze eigen MCAM halffabricaten, gemaakt uit hoogwaardige
kunststoffen.

In deze job heb je de volgende verantwoordelijkheden:
Aan de hand van een technisch plan sta je in voor het bedienen van
meerdere CNC-machines.
Je monteert het gereedschap in de machine, zorgt dat de machine correct
afgesteld is en stelt de juiste parameters in.
Je ziet toe op een vlot verder verloop van het productieproces.
Ten slotte sta je in voor de kwaliteit van de afgewerkte producten: je meet
de stukken op, registreert de gegevens en past de parameters aan indien
nodig.

Wat wordt er van jou verwacht?
Je bent in het bezit van een A2 diploma mechanische
vormgevingstechnieken of gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt technische kennis en inzicht: je kan planlezen, meten, machines
besturen…
Enkele jaren ervaring als CNC machinebediener is een pluspunt.
Je hebt zin voor veiligheid en oog voor kwaliteit.
Je bent in staat om zelfstandig te werken en bent flexibel om meerdere
machines te bedienen.
Je werkt nauwkeurig en correct.
Je bent bereid om te werken in een tweeploegensysteem.
Welzijn, veiligheid en duurzaamheid zijn de kernwaarden van MCAM en staan
dan ook centraal in onze werking. We noemen het ‘KAITEKI’, het duurzaam
welzijn van de mens, de maatschappij en onze planeet. Je begrijpt en
behartigt deze principes dan ook in alles wat je doet.

Wat bieden wij jou aan?
Je komt terecht in een stabiel, internationaal bedrijf waar een familiale
sfeer heerst.
Je werkt in een aangename, propere omgeving met een collegiaal
team.

Binnen deze functie krijg je de mogelijkheid om zelfstandig te werken en
jouw werk zelf in te plannen.
MCAM is begaan met hun mensen: teamwork en ondersteuning zijn onze
filosofie. Daarnaast bieden wij de kans tot opleiding en ontwikkeling.
We bieden jou een aantrekkelijk loonpakket aangevuld met extralegale
voordelen (o.a. 12 extra verlofdagen).
www.mcam.com

