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.

Heb jij affiniteit met Techniek en ben je op zoek naar een technische
uitdaging, waarbij jij je verder kunt ontwikkelen? De Haan
Machinefabriek is op zoek naar een gedreven productiemedewerker en
biedt perspectief voor de toekomst. Meer weten? Lees dan snel verder!

ALGEMEEN PRODUCTIEMEDEWERKER
Jouw rol:
Als echte aanpakker ondersteun jij onze Verspaners. Jij zorgt ervoor dat
onze productie soepel door loopt. Dit doe je door de voortgang te blijven
monitoren en hier op in te spelen. Denk aan het op- en afspannen van
onderdelen in de machine of op mallen. Naast deze werkzaamheden spring
je ook bij op de machinebankwerkerij en waar nodig op de montage afdeling.
Om te blijven groeien, investeren wij in jouw ontwikkeling en loopbaan. Je
krijgt de ruimte om mee te denken en als team samen te werken om tot de
beste resultaten te komen. Kortom een afwisselende en uitdagende functie
in een innovatieve werkomgeving waarbij je op een plezierige manier aan
zeer nauwkeurige producten werkt!
Taken:
•
Het op- en afspannen van onderdelen in de machines of mallen
•
Controleren en uitwisselen van de gereedschappen
•
Controleren en meten van de producten
•
Machinebankwerken
•
Monteren
•
Indien voldoende bekwaam: machines instellen
Vereisten:
•
Aantoonbaar MBO niveau
•
Ervaring in soortgelijke functie of toe aan de volgende stap
•
Enige kennis van verspanen, verspanende machines en
gereedschappen is een pre
•
Je werkt nauwkeurig en hebt een goede mentaliteit
•
Je bent assertief en leergierig om meer te leren

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

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

Wij bieden:
•
Een organisatie met korte lijnen
•
Aanbod van opleidingen en cursussen passend bij jouw ontwikkeling
•
Een passend salaris (cao Klein Metaal)
•
Reiskostenvergoeding
•
Pensioenregeling conform CAO klein metaal

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

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

