
Vacature werkvoorbereider-afkantpers

Holvoet NV Kortrijk heet jou welkom in een familiebedrijf dat reeds 4 generaties lang uitbreiding 
en innovatie weerspiegelt. Samen met onze zusterbedrijven Holvoet plaatbedrijf Gent en LSC Bree 
staan wij garant de nummer één te zijn qua afrollen van stalen platen in België. Maar daarnaast 
bieden wij zoveel meer. Als groothandel trachten wij onze klanten in al hun noden te voorzien. Niet 
alleen voor hun materiaalbehoefte kunnen ze bij ons terecht, maar ook voor tal van bewerkingen 
waartoe hun eigen machines en mogelijkheden begrensd zijn. Ons team handelt dan ook volledig in
functie van het welzijn van onze klanten en denkt progressief met de klant mee. Een aangenaam 
team van collega's kijkt met belangstelling uit naar jouw sollicitatie!

Functieomschrijving: 
– kunnen lezen van plans en werkvoorbereidingen
– het juiste hijsgereedschap hanteren adhv rolbrug, werkstukken klaarleggen
– controle uitvoeren met schuifmaat en gradenboog
– beredeneren van plooivolgorde
– instructies geven aan hulpoperator
– monteren van juiste gereedschap: stempel en matrijs
– aanmaken van plooiprogramma
– uitvoeren van correcties waar nodig
– verpakken van afgewerkte stukken
– samenwerken in nauw overleg met meestergast

Vereisten:
plooiprogramma maken:

– voor de 1ste plooi: stempel punten tot op werkstuk om de plooimaat te controleren
– bij aanvang van eerste plooi: controle van plooihoek over gans de lengte van het werkstuk 

en de afkantpers bijregelen door middel van oa bombage, schuinstelling
– die plooi herplooien met zelfde hoekinstelling en opnieuw controleren
– adhv die controle de binnenhoekcorrectie aanpassen
– de afmetingen van werkstuk, de eindafmetingen controleren
– het werkstuk telkens met het juiste hijsgereedschap hanteren
– de werkstukken goed stapelen en verpakken

 
Wij bieden jou:

– een vaste job in een stabiel bedrijf
– je werkt van 07u30 tot 16u30
– nooit nacht- of weekendwerk
– collectief verlof in de zomer
– er is een opleiding voorzien door operator met ervaring


