Assemblage begeleider
Heb jij affiniteit en ervaring in de machinebouw?
Ben jij de schakel tussen Engineering, Inkoop en Productie met de nodige technische kennis en ervaring
op het gebied van draaien of frezen?
Draai er niet langer omheen en solliciteer en solliciteer op de functie van assemblage begeleider!
Over het bedrijf
Copier Bevel Machines is een gespecialiseerde machinebouwer in met name buis eind bewerkings
machines, het bedrijf levert machines over de hele wereld. Alle machines worden geproduceerd in de
fabriek te Giessen. Bezoek de websites van het bedrijf www.bevelmachines.comen www.endworking.com
voor meer informatie over het bedrijf en de machines.
Het bedrijf ontwerpt, assembleert en installeert de machines en verkoopt deze wereldwijd.
Het huidige team bestaat uit 10 medewerkers totaal.
U kunt uw sollicitatiebrief met C.V sturen naar Dhr. Bertels jbertels@copierbv.com
Wat wij jou bieden:
Een uitdagende full time functie
Je begeleidt de verkoop order van A tot Z.
Een leuke dynamische baan
Een jong team
Wat wij van jou vragen:
Afgeronde MBO opleiding, richting werktuigbouwkunde of Mechatronica;
Relevante werkervaring in een machinefabriek, draaierij of in de machinebouw;
Bewezen ervaring in coördineren en organiseren projecten fabricage.
Een proactieve, assertieve aanpakker;
Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
Hoofdlijnen werkzaamheden:










Input leveren voor de productieplanning;
Coördineren van de productie en assemblage iom collega’s ;
Terugkoppeling geven aan Engineering over de maakbaarheid;
Bewaken en eventueel bijsturen van de planning;
Begeleiden van productie en onderaannemers (draaien, frezen, snijden, lassen, harden e.d.);
Controleren van binnengekomen onderdelen (kwaliteitscontrole);
Werk voorbereiden voor de assemblage;
Je bent resultaatgericht, je doel is om de order zo goed en snel mogelijk gereed te hebben voor de
klant.
Jij zorgt ervoor dat de machines op tijd transport gereed zijn! Indien nodig, spring je zelf bij in de
assemblage.

Locatie:
Giessen (regio Waalwijk)
Salaris :
Afhankelijk van behaalde opleidingen en werkervaring.
Verder is salaris marktconform, geen cao.
Acquisitie naar aanleiding van vacatures stellen wij niet op prijs.

