uw partner in precisie plaatwerk
METAL TECHNICS is een gespecialiseerd toeleveringsbedrijf in precisieplaatwerk met vestigingen in KUURNE ,
DOTTENIJS en ROEMENIE. Recent aangevuld met en activiteit in 3D metal printing .
Wij zijn gekend voor een sterke know-how op het vlak van engineering (productontwikkeling, co-makership, reengineering) en van productie van prototypes tot middelgrote series (met hoogtechnologisch machinepark).
Onze toegevoegde waarde in complexe opdrachten ligt aan de basis van een gestadige groei .
Ter ondersteuning zoeken we een .

Production Engineer Kuurne (m/v)
Bachelor of Master Mechanica mét minstens eerste werkervaring
Functie :
(1) U maakt zich de vele processen eigen, door er effectief in te werken. Met uw analytische kijk , verdiept u
zich hierbij in de technieken van het snijden , ponsen , plooien, lassen en algemene metaalbewerking. U doet
veel kennis op van onze operatoren/arbeiders, maar ondersteunt ze omgekeerd waar zij het moeilijk
hebben, u bedenkt bijvoorbeeld betere werkmethodes, brengt hen theoretische kennis bij…
(2) Na een opleiding bent u capabel tot het programmeren van de laser-ponsmachines, CNC plooibanken en
andere kleine machines. U ondersteunt de operatoren inzake programmatie en optimaliseert met het oog
op betere output, automatisering en mogelijkheid om machines 24/7 te kunnen doen werken.
(3) U krijgt een basis opleiding in de structuur en werking van de machines om hierna zowel preventief als
curatief onderhoud te kunnen uitvoeren/assisteren.
(4) Verder helpt u in kwaliteit door de processen te bewaken en afgewerkte onderdelen te
kontroleren/meten.
Uw target is om enorm veel know-how en expertise op te bouwen “in the field” en tussen de mensen. Dit is
de enige mogelijkheid om de verschillende afdelingen te ondersteunen op vlak van kwaliteit, technische
kennis en rendement.

Profiel :
• affiniteit voor metaalbewerking en techniek
• efficiënt en rendementsbewust
• oog voor kwaliteit
• kennis in plaatwerk is een pluspunt

Aanbod:
* Een gevarieerde en autonome job met een grote betrokkenheid bij het productieproces
* Doorgroeimogelijkheden
* Een dynamische en familiale werkomgeving
* Een bedrijf dat continu investeert in mensen en machines
* Een innovatief en uitmuntend toeleverancier met een stevige reputatie binnen de sector
* Een competitief salarispakket (te bespreken)

Gelieve CV’s te sturen naar :

hr@metal-technics.be of 056 /36 31 39

METAL TECHNICS nv - Pieter Verhaeghestraat 12 - 8520 Kuurne

http://www.metaltechnics.be/

