de Haan Machinefabriek B.V.
“Dé PARTNER voor productie van componenten
en modules voor machinebouw”
dHM is een familiebedrijf die zich sinds 1937
heeft ontwikkeld tot een vooraanstaand
toeleverancier.
De slogan “Allround in toelevering” loopt als
rode draad door onze afdelingen, dHM is voor
OEM’ers met complexe onderdelen en
samengestelde modules een efficiënte en
flexibele eerstelijns partner. Door de
combinatie van hoogwaardige verspaning-, las, lak-, en assemblage techniek is dHM in staat
om optimale productiemethoden te bieden.
Wij denken mee met onze klant en zijn partner
voor het gehele traject.

Ben jij Constructiewerker en staat een efficiënte productie en een
succesvol team bij jou hoog in het vaandel? Wellicht is de functie
“Meewerkend Voorman Constructie” bij de Haan Machinefabriek iets
voor jou!

Meewerkend Voorman Constructie M/V
Jouw rol:
Binnen dHM produceren wij complexe producten met een hoge
nauwkeurigheid en afwerkingsniveau (enkelstuks, kleine tot middelgrote
series). Naast dat jij onderdeel bent van het team, biedt jij als echte
vakman technische ondersteuning en stimuleer jij het team van collega’s
om de gestelde productiedoelen te halen. Je bewaakt de voortgang en
bent verantwoordelijk voor een strak proces. Denk daarbij aan: kiezen van
de juiste productiemethoden en de kwaliteitsbewaking. Kortom, een
uitdagende functie met kwaliteit waar jij voor staat.
Taken:
•
Zelfstandig vanaf tekening kunnen werken
•
Het bewaken van de voortgang en kwaliteit in de afdeling
•
Technisch aanspreekpunt op de afdeling
•
Procesverbeteringen aandragen en implementeren
•
Rapporteert aan de Productieleider
Vereisten:
•
Een afgeronde MBO 3 opleiding richting Constructie
•
Aantoonbare ervaring in soortgelijke functie
•
Uitstekende lasvaardigheden
•
Gecertificeerd kunnen lassen is een pré
•
38 uur beschikbaar
•
Communicatief vaardig
•
Je staat stevig in je schoenen en je kan goed zelfstandig werken

Sollicitatie met CV versturen naar:
p.o@dhmheino.nl
t.a.v. C. Vahl

Wat wij jou bieden:
•
Een organisatie met korte lijnen
•
Aanbod van opleidingen en cursussen passend bij jouw ontwikkeling
•
Een marktconform salaris (cao Klein Metaal)

Ben jij de Meewerkend Voorman die wij zoeken? Dan drinken wij graag
een kop koffie met jou! Zie het linker kolom voor onze contactgegevens.

’t Zeegsveld 5
8141 NT HEINO
T 0572 – 391331
info@dhmheino.nl
www.dhmheino.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

