Technology Twente in Hengelo is onderdeel van de Micro Machining Group en
gespecialiseerd in het produceren en assembleren van fijnmechanische producten. De
sectoren die wij bedienen zijn: Semicon, Medisch, Energie, Defensie, Lucht & Ruimtevaart
en Olie & Gas. De productie is zowel enkel stuks als kleine tot middelgrote series in
uitdagende en moeilijk verspaanbare materialen en kenmerkt zich in hoge precisie en korte
tot zeer korte levertijden. Voor Technology Twente zoeken wij een ervaren

CNC Frezer (5-assig)
Wat ga je doen?
Als CNC frezer stel je machines in en zorg je voor een kwalitatief goed product binnen de
daarvoor gestelde tijden. Verantwoordelijk en super nauwkeurig werk. Je maakt jouw
werkstuk van start tot finish. Uiteraard leiden we je intern op. Werkstukken op kwalitatieve
machines zoals Hermle en Fehlmann. Uitdagend werk, met ruimte voor eigen initiatief. Heel
afwisselend, van groot tot klein met af en toe overwerk. En met veel studiefaciliteiten.
Herken jij jezelf hierin?
Om deze 2-ploegendienstfunctie goed in te vullen heb je:
•
•
•
•
•
•

bij voorkeur een MBO-4 of MBO-3 diploma richting werktuigbouw;
ervaring met 5-assig frezen;
bij voorkeur ervaring met Heidenhain besturing;
een flexibele instelling en begrip voor het belang van de productievoortgang;
goede communicatieve vaardigheden en team spirit;
een resultaatgerichte en stressbestendige werkhouding.

Wat bieden wij jou?
Je komt te werken binnen een professionele, moderne en snelgroeiende onderneming.
Binnen Technology Twente en de Micro Machining Group zijn er ruime mogelijkheden voor
eigen initiatief en ontplooiing. Je mag rekenen op jonge en enthousiaste collega’s, die zorgen
voor een dynamische en informele werksfeer.
•
•
•
•

je komt werken bij een toonaangevende speler in de fijnmechanische industrie;
je krijgt een afwisselende, verantwoordelijke baan;
je krijgt volop opleidings- en doorgroeimogelijkheden;
je ontvangt een prima salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden;

Solliciteren of meer weten?
Spreekt deze vacature je aan? Mail dan direct je CV en motivatiebrief naar Sandra
Holterman, HRM, email sholterman@technologytwente.nl
Als je nog vragen hebt of eerst meer informatie wilt hebben, kijk op onze website:
www.technologytwente.nl en www.micromachininggroup.nl. Of neem contact op met Jarno
Spijkerman, Manager Operations 074 – 243 88 66

