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Machinaal Houtbewerker CNC - Dordrecht
Inloggen

Introductie
Werk jij graag samen met je team aan een perfect resultaat binnen de interieurbouw luxe
jachten? Ben jij een gedreven Machinaal Houtbewerker / CNC-operator met passie voor luxe
houtsoorten? Reageer dan snel op deze vacature!
Organisatie
De opdrachtgever is een grote speler op het gebied van interieurbouw voor luxe jachten. Zij
levert voor het jacht het exclusieve interieur, waarbij het draait om perfectie en afwerking van
hoog niveau.
Functie
Als Machinaal Houtbewerker ben je verantwoordelijk voor het machinaal bewerken van
exclusieve houtsoorten, fineer of HPL. Hiermee werk je aan een perfect eindresultaat binnen de
interieurbouw luxe jachten en ga je voor de hoogste kwaliteit.
De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
Het machinaal voorbereiden van de onderdelen voor de meubelmakerij
Het zelfstandig opstarten van het werk vanuit de aangeleverde tekeningen
Het bepalen van de juiste CNC bewerking en de werkvolgorde
Waar nodig ben je inzetbaar op de meubelmakerij of de fineerderij
Je plant jouw werkzaamheden en bewaakt de doorlooptijden en kwaliteit.
Functie-eisen
Je beschikt over de volgende kwalificaties:
MBO werk- en denkniveau, bij voorkeur met diploma
meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer
Ervaring met het bedienen van houtbewerkingsmachines, bij voorkeur CNC
Kennis van houtsoorten en plaatmateriaal
Je kunt goed tekening lezen
Als persoon ben je flexibel, nauwkeurig en praktisch ingesteld
Je werkt graag in teamverband
Aanbod
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Wat hebben wij te bieden?
Een leuke functie in een enthousiast team, bij een bedrijf waar je je kunt ontwikkelen en
groeien
Uitstekende arbeidsvoorwaarden conform CAO Meubelindustrie
Een uitdagende baan binnen een productie-omgeving van hoog niveau
Inlichtingen
Voor meer informatie neem je contact op met Yvonne Koning via telefoonnummer 0182 –
555151.
Sollicitatie
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het profiel van Machinaal Houtbewerker
CNC? Upload je cv en motivatie en dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.
Qualified People is al 27 jaar actief op het gebied van arbeidsbemiddeling binnen de branches
Maritiem & Offshore, Energie, Olie en Gas, Interieurbouw, HR en Industriële
Dienstverlening.Qualified People stelt haar kandidaten centraal! Alle talentvolle kandidaten
krijgen bij ons een zeer persoonlijke benadering en de aandacht die ze verdienen. Qualified
People is een flexibele organisatie en wil, zeker in tijden als deze, het thuiswerken stimuleren.
Het werken vanuit huis moet uiteraard bij de functie passen en zal niet voor iedere functie
mogelijk zijn. Maar wij willen graag met je meedenken en meewerken aan mogelijkheden en
oplossingen.
Solliciteren
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