CNC - Machinebediener (M/V)
Van de Wiele is sinds jaar en dag marktleider in het ontwikkelen, bouwen en installeren van
hoogtechnologische, innovatieve textielmachines, waaronder tapijt- en
fluweelweefmachines.
Voor het het optimaal bedienen van onze up-to-date productiemachines zijn we op zoek naar
CNC-Machinebediener voor draaien en frezen in een 3-ploegenstelsel.
Binnen de groep CNC-machinebedieners beschikken we over verschillende instapniveau’s:
instapniveau 1:
Je bezit een diploma Hoger Secundair Beroepsonderwijs of gelijkwaardig door
ervaring, bij voorkeur uit de richtingen werktuigmachines, mechanica,... of je bent
hieraan gelijkgesteld door ervaring.
Na een begeleide training on-the-job aangevuld met interne technische opleidingen
tijdens jouw inloopperiode, sta je in voor het bestukken en ontstukken, de
kwaliteitsborging en de basisbediening van CNC-machines
instapniveau 2:
Je bezit een diploma Hoger Secundair Technisch Onderwijs bij voorkeur uit de
richtingen mechanische vormgevingstechnieken of mechanische technieken of je
bent hieraan gelijkgesteld door ervaring.
Na een begeleide training on-the-job aangevuld met interne technische opleidingen
tijdens jouw inloopperiode ben je in staat CNC-machines in een FMS-omgeving
zelfstandig te bedienen en de kwaliteit te borgen van de processen op de machines.
Voor deze instapniveau’s zijn een goed ruimtelijk inzicht en ervaring met planlezen
belangrijke troeven.
Ervaring met CNC-technologie is een voordeel. Je hebt een uitgesproken interesse voor
productie en zin voor verantwoordelijkheid, nauwkeurigheid en kwaliteit.
JOUW PROFIEL
• Je bent bereid in een drieploegenstelsel te werken
• Je bent flexibel en multifunctioneel
• Ervaring of kennis van planlezen zijn belangrijke troeven.
• Je levert graag nauwkeurig werk af
• Je hebt een uitgesproken interesse voor productie
• Je hebt zin voor verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en kwaliteit
• Je draagt veiligheid hoog in het vaandel
• Je kan goed communiceren met collega’s
Ons aanbod :
In ruil voor jouw inzet, flexibiliteit en kennis bieden wij een gevarieerde functie,
een motiverende verloning conform jouw functie, profiel en ploegenstelsel,
een duurzame tewerkstelling en een gezinsvriendelijke vakantie- en verlofregeling.

Interesse : neem contact op met Christine Velghe, HR Business Partner
christine.velghe@vandewiele.com

