Vacature: CNC frezer
bij Alphatech Machinebouw in Izegem
Alphatech, dat is 3 generaties knowhow, technische ervaring en wijsheid in de
machinebouw die van vader op zoon doorgegeven werden. Geboren en getogen aan de
vaart in Izegem en nu een vaste waarde in de regio. Sinds kort overgenomen door Pieter
Vandersteene van zijn vader Eric Vandersteene. Een ervaren bedrijf met een jonge
drijfkracht.
Om onze groei te kunnen blijven aanhouden, zijn wij steeds op zoek naar ervaren, gedreven
mensen die ons team willen aanvullen. U geniet van een persoonlijke en flexibele aanpak
gecombineerd met een mooi gamma aan werktuigen, werk in eigen streek en een interne
opleiding.
Hieronder een overzicht van taken, vereisten en wat we bieden:
Als vaste technieker van Alphatech sta je in voor het CNC freeswerk van machine
onderdelen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt enkele jaren ervaring als CNC frezer
Je bent een gemotiveerd en gedreven persoon met oog voor detail
Je kan frees stukken zelfstandig afwerken
De verschillende bewerkingsfases en de afstelwaarden (tolerantie, positie,
oppervlaktestaat, ...) van het stuk en het gereedschap bepalen
De snijinstrumenten monteren en afstellen, het stuk positioneren en vastzetten en
de bewerkingsparameters instellen (snelheid, voortgang, doorvoer, smering, ...)
De productie opstarten en bewaken (preproductie, serieproductie, ...)
Storingen aan een machine opmerken en aanpassingen doorvoeren
De geproduceerde stukken controleren

Ontdek hier onze diversiteit van onze activiteit:
Textielindustrie, pretparken, houtindustrie, beschutte werkplaatsen, veevoederbedrijven,
voedingsindustrie, interieur/grafische/kunstwereld, verpakkingsindustrie, transport,
kartonindustrie, afvalverwerking, betonindustrie, aluminiumverwerkers, vlasindustrie,
confectie, constructiewerkplaatsen, plastiekindustrie, …

Wij bieden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een aantrekkelijke verloning
Een vast contract
Stabiliteit
Een familiale werkomgeving
Meerdere machines per persoon
Werk in eigen regio
Een afwisselende job met doorgroeimogelijkheden
Eigen gereedschappen naar keuze
Interne opleiding met ondersteuning van een ervaren frezer
Eigen bestelwagen met tankkaart
GSM met abonnement

Bezoek zeker eens onze jobs pagina https://www.alphatech-machinebouw.be/jobs voor
meer info of contacteer ons via het nummer 0471 70 33 57.

