Gereedschappen- en Apparatenfabriek
G.S.M. b.v.
Industriestraat 9
7482 EW Haaksbergen
E-mail: info@gsm-bv.nl
www.gsm-bv.nl
Tel. 053-5721558
Gereedschappen- en Apparatenfabriek G.S.M. b.v. is een modern fijnmechanisch precisiebedrijf. Het bedrijf
bestaat sinds 1966, en is vooral gespecialiseerd in de aanmaak van onderdelen, gereedschappen en apparaten
met uiterst nauwkeurige toleranties. De onderdelen worden veelal aangemaakt in enkelstuks en kleine series en
vinden hun toepassing in diverse industrieën. Het bedrijf heeft een zeer modern en hoogwaardig machinepark
met de volgende bewerkingsmogelijkheden: (CNC-) draaien, (CNC-)frezen en (CNC-)profiel-, vlak- en rondslijpen.
Het gehele bedrijf is stofarm en geconditioneerd op 20 C. Het bedrijf telt op dit moment 22 medewerkers.
We zijn op dit moment op zoek naar een:

- CNC-Frezer 3-Assig M/V
Werkzaamheden:

Verantwoordelijk voor het complete instellen en programmeren van een 3-assige CNC-freesmachine
(Evt. met of zonder CAD/CAM-programmeren).

Bepalen/vastleggen van de optimale freesstrategie en opspanning per onderdeel.

Bepalen en beoordelen van alle productspecificaties en toleranties op tekening.

Bewaken, beheersen van en verantwoordelijk voor de eigen productkwaliteit.
Functie-eisen:

Zeer accuraat en liefst geheel zelfstandig kunnen werken.

Enkele jaren praktijkervaring als CNC-frezer. Liefst met klein en middelgroot werk (max. 1000x500 mm).

Opleiding: MBO Werktuigbouwkunde/Precisie Techniek of VMBO/LTS-C Metaal aangevuld met
praktijkopleiding (bijv. Smeot, SOM, Stodt).

Kennis van Mazatrol of Okuma OSP-U100M besturing of bereid dit te leren.

Evt. kennis van het CAD/CAM systeem TopSolid of evt. bereid dit te leren.

Evt. ervaring met een Mazak of een Okuma freesmachine of bereid dit te leren.

Evt. doorgroei in de toekomst naar 4 of 5 assig frezen behoort tot de mogelijkheden.

Leeftijd indicatie: 20 - 55 jaar.

Goede motivatie en grote mate van flexibiliteit.

Proactieve/slagvaardige houding, hands on mentaliteit.
Wij








bieden:
Een uitstekend salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Zeer afwisselend, interessant en hoogwaardig werk.
Veel enkelstukswerk en kleine series.
Vaste eigen machine en werkplek.
Een prettige werksfeer en grote mate van collegialiteit.
38-urige werkweek in dagdienst, elke vrijdag om 12.30 uur vrij.

U kunt naar aanleiding van het bovenstaande schriftelijk, per e-mail (info@gsm-bv.nl) of telefonisch (na 17.00 uur
tel. 053-5721558) reageren. Voor meer informatie dient u te vragen naar Ir. T.A. Huirne. Op onze website
www.gsm-bv.nl vindt u meer informatie over ons bedrijf.

