CNC frezer - CAMmer
Diametal produceert mechanische onderdelen in metaal of kunststof voor stukwerk of
kleine series. CNC frezen, draaien, slijpen, en draadvonken zijn onze specialiteit en daar
rond hebben we een fijnprecisie werkomgeving gecreëerd met diverse andere
bewerkingen en diensten. Bij Diametal is het doel een perfect eindproduct te maken, op
de meest efficiënte wijze, waar onze klant onmiddellijk mee kan beginnen te werken.
Voor onze freesafdeling te versterken zijn we op zoek naar een ervaren CNC
programmeur die reeds vertrouwd is met CAM of een bachelor die zijn kennis wil
uitbreiden naar het programmeren via CAM. 3D CAD tekenen is hier een onderdeel van.
Jouw opleiding/ ervaring:
- je hebt een diploma technisch onderwijs en minimaal 5 jaar relevante praktijk ervaring
in het dagelijks werken met CNC gestuurde freesmachines
- je hebt een goede ervaring in diverse metaal soorten zoals RVS, staal, aluminium,
brons,… en technische kunststoffen.
- je hebt een goede praktijk kennis in het programmeren en stellen van CNC freesbanken
met Heidenhain sturing.
of
- je hebt een bachelor in een technische richting met minimaal 2 jaar ervaring in een
metaal productie omgeving.
- je bent vlot in CAD tekenen (wij werken met Siemens NX en Solidworks) en je hebt
noties van CAM programmeren
Jouw eigenschappen
- bent geboeid door CNC frezen.
- je kan zelfstandig werken en durft verantwoordelijkheid te nemen.
- je bent gemotiveerd om perfect afgewerkte producten af te leveren.
- je kan werken in een team.
- je woont in een straal van 30 km rond Herentals
Wij bieden:
- een dynamische KMO met een modern machine park.
- een toffe werksfeer in een groep van een 25-tal medewerkers.
- competitief loon met maaltijdcheques (8 euro), pensioensparen en
hospitalisatieverzekering.
- tot 32 dagen vakantie per jaar.
Geïnteresseerd?
- bezoek onze website op www.diametal.be

- mail je CV met motivatie naar Jan Reijnaers: jan@diametal.be
- of bel me eens op 014 24 99 82
Diametal NV - Gareelmakersstraat 10 - 2200 Herentals

