Automatiseren Next Level
________________
Driessens is één bedrijf in geveloplossingen met twee vestigingen in Panheel en Gemert en drie
productgroepen in hout-/ kunststof-/ en aluminium kozijnen.
Driessens is gespecialiseerd in het seriematig produceren van kozijnen voor woningen met name in
de bestaande woningbouw, maar ook in de nieuwbouw en transformaties als het gaat om
aluminium kozijnen.
Meedenken vanaf het begin
Geveloplossingen die Driessens realiseert bestaan niet alleen uit het leveren en monteren van
kozijnen maar ook uit het vroegtijdig meedenken en ontwikkelen van de juiste logistiek, de
omgang met bewoners en de financiële haalbaarheid over de gehele exploitatieperiode.
Opdrachtgevers die kiezen voor comfortabel wonen zijn met het 1-2-Driessens concept aan het
juiste adres en ervaren Driessens als hun ideale (keten)partner met de toegevoegde waarde voor
totaaloplossingen in hun gevel-vraagstukken.
Wat ga je doen?
Voor onze Vestiging in Gemert zijn wij op zoek naar een gedreven cnc- programmeur die ons
verder kan helpen met automatiseren. Vind jij het interessant om te programmeren en
oplossingen te bedenken, machines en programma’s met elkaar te laten communiceren dan is het
woord sleutelfiguur van jou op toepassen en zijn we op zoek naar jou! Onze slogan “Een
aluminium kozijn van Driessens is nooit doorsnee” begint bij jou om de klantvraag om te zetten
naar een machinaal realiseerbaar kozijn.
Het programmeren zal in 1ste instantie zijn voor onze huidige profielbewerkingsmachine, maar in
de nabije toekomst kun je betrokken worden bij het implementeren van de een nieuwe machine,
het laten communiceren van onze werkvoorbereiding programma’s met de nieuwe machine.
De volgende punten maken deel uit van jouw takenpakket als cnc-programmeur,
•
•
•
•
•

Het programmeren van bewerkingen voor de productie;
Sleutelfiguur tussen R&D en Productie
Aanleggen van nieuwe profielen en bewerkingen;
Realiseren van een goed proces tussen werkvoorbereiding en machine aansturing;
Contact houden met toeleveranciers voor de software.

Wat breng je mee?
Als cnc-programmeur ben jij medeverantwoordelijk voor het tijdig gereed krijgen van projecten,
welke je in teamverband gaat uitvoeren. Daarnaast vragen wij,
•
•
•
•
•

MBO werk- en denkniveau en een bouwkundige/werktuigbouwkundige opleiding;
Resultaatgericht en gefocust op kwaliteit, duurzaamheid en haalbaarheid;
Sterke communicatieve vaardigheden;
Vastbijter in complexe materie;
Ervaring is een pré.

Wat krijg je van ons?
•
•
•
•

Een
Een
Een
Een

uitdagende en leuke baan in een informele omgeving;
bedrijf met korte lijnen, met ruimte voor ontwikkeling en initiatief;
gezellig team om mee samen te werken.
goed salaris naar kennis en ervaring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse in deze functie?
Zorg jij voor de fabriek van de toekomst kom dan bij ons werken en stuur je sollicitatie aan
Tamara Sonnemans, Personeelszaken, tamara.sonnemans@driessens.nl Wij zien je sollicitatie
graag tegemoet!
Voor meer informatie over de functie van cnc-programmeur kun je contact opnemen met, Hans
Peters, Operationeel Manager 088 0454 730, of hans.peters@driessens.nl

