CNC operator Interieurbouw/meubel
Is CNC jouw passie? Het produceren van mooie meubelen ook?
Dan past deze functie bij jou!
Als CNC-operator bij De Esdoorn werk je samen met een jong, enthousiast team om de mooiste meubels voor
kinderopvang, onderwijs en zorg te maken.
In deze uitdagende baan ben jij de eerste essentiële stap in het productieproces en
van invloed op het continu verbeteren van onze processen en producten.
De CNC afdeling werkt in twee tijdsvakken. Van 06:00-14:30 en van 13:30 tot 22:00.
In beide diensten zijn twee operators werkzaam.
Deze openstaande vacature betreft de middag/avond dienst.
Wij bieden jou:
•
•
•
•
•

Goed salaris
Jaarcontract
Prettige, informele werksfeer
Goede pensioenregeling
Reiskostenvergoeding

Functie-eisen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent bereid in de middag/avond te werken tussen 13:30 - 22:00.
Je hebt kennis van hout en verspaning.
Je kunt zelfstandig CNC programma's openen, inlezen, aanpassen en verbeteren.
Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in het zelfstandig bedienen van CNC's.
Je neemt verantwoordelijkheid voor een goede en strakke bewerking van diverse plaatmaterialen.
Je neemt verantwoordelijkheid voor controle van het op te leveren werk.
Je bent bereid ook andere Houtbewerkingsmachines te bedienen en te leren beheersen, bijvoorbeeld
cirkelzaag, wandzaag en kantenaanlijmer.
Je bent een initiatiefnemer die beschikt over goede communicatieve eigenschappen.
Je bent bereid om cursussen te volgen om je vaardigheden te verbeteren en up-to-date te blijven met
de nieuwste ontwikkelingen op je vakgebied.
Je bent bereid om samen met ons gedreven team te werken aan een constante groei en verbetering
van het proces, het product en jouw kwaliteiten.

Arbeidsvoorwaarden
•
•
•
•
•
•

Wij hanteren de CAO: Meubelindustrie en meubileringsbedrijven
Type contract: Jaarcontract met kans op een vaste baan.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Pensioenopbouw bij: Pensioenfonds meubel
Persoonlijk ontwikkelingsbudget van €750 euro per jaar via het CBM.
Bedrijfskleding en PBM's worden door de Esdoorn verzorgd.

Bedrijfsprofiel
De Esdoorn is sinds 1991 dé specialist in het maken van meubilair voor de kinderopvang en het onderwijs. We
maken veilig, gebruiksvriendelijk en hoogwaardig meubilair. Ook zijn we één van de koplopers op het gebied
van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
De Esdoorn heeft diverse prijzen gewonnen, onder andere voor beste praktijkopleider, MVO Maatschappelijk
verantwoorde onderneming, de re-integratieprijs en prijs voor ondernemer van het jaar in de gemeente
Weststellingwerf. Hier zijn wij uiteraard reuze trots op.
Werken bij De Esdoorn betekent werken in een gemotiveerd, jong en enthousiast team.
We maken samen prachtige producten en denken mee met elkaar en onze klanten om zo onze producten
continu te verbeteren.
Soort dienstverband: Voltijd
Referentiefunctie: Operator (hout)bewerking B
Functiegroep: D
Salaris: €2.355,85 per maand
Ervaring:
•

CNC: 3 jaar (Aanbevolen)

Contact/solliciteren?
De heer Sam Nierop: 0561-446679 of sam@esdoorn.com

