VACATURE | PRODUCTIEMEDEWERKER FREZEN
Bedrijf
Locatie
Betreft
Opmerking

Jules Dock Shaping
Dordrecht
Fulltime
Voor de invulling van deze vacature maken we geen gebruik van externe
bureaus.

WIE ZIJN WIJ?
Jules Dock Shaping is een CNC freesbedrijf gevestigd in Dordrecht. Jules Dock Shaping levert alle
voorkomende diensten voor het frezen van producten. Diverse materialen als schuimen, kunststoffen
en houtsoorten voor veel verschillende markten en een breed scala aan toepassingen.
Daarnaast werken we nauw samen met ons bedrijf Jules Dock Composites, waarmee we pluggen,
mallen en modellen produceren voor composiet productie en ons engineersbedrijf Jules Dock
Development.
Geen product is ons te gek, wij gaan vrijwel elke uitdaging aan. Het machinepark dat wij hiervoor
gebruiken bestaat uit meerdere 3, 4 en 5-assige CNC freesmachines, een robotarm en een 3-assige
CNC gloeidraadsnijmachine.
Meer informatie over de verschillende bedrijfsonderdelen staat op de website: www.julesdock.nl.

HOE ZIET JOUW BAAN ERUIT?
De productiemedewerker ondersteunt de CNC Engineer in het productieproces van 3D ontwerp naar
product door gebruik te maken van CNC machines.
Algemeen:
• Voorbereiding voor freeswerkzaamheden van EPS (schuim)blokken en houtplaten
• Bedienen van snijmachines (3-assige gloeidraadsnijmachine en zaagbank)
• Voorbehandeling en aanbrengen van glasmatten op halffabricaten
• Ondersteuning in computer voorbereidingen
• Ondersteuning in machine instellingen
• Positioneren van de houtplaten en EPS (schuim)blokken op de freesmachines
• Controle en toezicht tijdens het freesproces op kwaliteit en afwerking
• Bedienen van productiepasta machine
• Nabewerking van de gefreesde objecten
• Deelnemen aan project- en teamoverleg
Organisatorisch:
• Medeverantwoordelijk voor voorraad materialen en doorgeven bestellingen.
• Medeverantwoordelijk voor planning eigen projecten.
• Verantwoordelijk voor tijdig afleveren eigen projecten.
Ontwikkeling:
• De groei van het bedrijf biedt de ruimte om van ondersteuning in het productie toe te werken
naar het zelfstandig doorlopen van productiestappen en bedienen van de CNC machines.
FUNCTIE EISEN
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Afgeronde technische MBO niveau 3 of 4 opleiding of werk- en denkniveau.
Ervaring in een productieomgeving is een pré.
Affiniteit voor techniek en automatisering.
Praktische instelling.
Nederlandse taal beheersen.

WAT BIEDEN WIJ JOU?
Wij bieden je een salaris passend bij een jonge onderneming met groeiambities. Belangrijker is de
bedrijfsomgeving die we je bieden. Een organisatie waar eigen initiatief wordt aangemoedigd. Waar
er ruimte is voor persoonlijke groei.
SOLICITATIE
Ben je geïnteresseerd in deze functie, mail dan je sollicitatiebrief en cv naar c.degeus@julesdock.nl.
Nadere informatie kun je verkrijgen bij Chiara de Geus, Jules Dock Group, tel: 06-46200430.

