Werkvoorbereider (m/v)
40u.

Als werkvoorbereider werk je nauw samen met de Business Unit
Manager Tooling en ben je de spin in het web van deze afdeling. Je
probeert ervoor te zorgen dat de werkzaamheden zo soepel mogelijk
verlopen en dat de componenten binnen kosten en levertijd, met de
juiste kwaliteit, uitgeleverd worden. Typische bewerkingen die gedaan
worden zijn (CNC) draaien, (CNC) frezen, slijpen, zinkvonken en
draadvonken.

Functie eisen:














Je staat voor kwaliteit en kunt deze relateren aan de verkoopprijs
Betrouwbaarheid staat bij jou hoog in het vaandel
Je bent een team player en kunt goed omgaan met mensen
Je bent oprecht tegenover klanten en collega's
Je hebt reeds meerder jaren ervaring met het maken en
bijhouden van planningen
Je bent gewend zowel kleine als ook grotere orders te verwerken
Ervaring met bestellen van materialen en gereedschappen is een
pre
Ervaring met verspanende bewerkingen is een pre
Ervaring met CAD en CAM is een pre
Kennis van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal;
Je bent In het bezit van rijbewijs B
Je vindt je het leuk om in een dynamische omgeving te werken

Interesse in deze uitdaging?
Stuur je cv en motivatie naar ires.thevissen@gdo-bv.com.
Voor vragen omtrent de functie kunt u per e-mail contact opnemen of
bellen naar 045-5464770.

GDO Precision Technology is
a fast growing specialist in
industrial automation and
inspection systems, situated
in
the
Netherlands
(Eygelshoven),
Germany
(Baden-Baden,
Gilching),
Ireland (Dublin, Cork)) and
with a sales office in the US
(Minneapolis). GDO BV was
established in 1956. After a
management buy-out in 2003
GDO BV became a private
organization
offering
complete solutions to the
automotive, packaging, food,
energy and medical industry,
with the policy one-stop
shopping for automation
solutions in combination with
inspection systems. At the
moment GDO BV has about
100 employees divided over
the
four
departments
Machinery, Vision Systems,
Tooling, and Testing and
Diagnostics. Over the years
GDO BV has become an
experienced
partner
of
numerous
international
manufacturers within the
automotive and life science
industry. Thanks to the unique
combination
of
creative
engineering,
in-house
manufacturing and inspection
expertise, GDO BV has made
an essential contribution to
customer successes.

