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Gereedschapsbeheerder hogedrukgietmatrijzen
hogedrukgietmatrijzen
Bij PEDEO nv, een hogedrukgieterij te Oudenaarde, zijn we op zoek naar een Gereedschapsbeheerder
hogedrukgietmatrijzen!
Functie :
De “Gereedschapsbeheerder hogedrukgieterij” is verantwoordelijk voor
1) het instandhouden van de gereedschappen (onderhoud);
2) het klaarzetten van alle benodigdheden om een snelle werkpostwissel mogelijk te maken;
3) om productieonderbrekingen wegens matrijsdefecten zo kort mogelijk te houden.
Onderhoud gereedschappen
Preventief onderhoud
gereedschappen na gebruik (na productie) inspecteren, reinigen en stockeren
eventuele defecten verhelpen of melden, afhankelijk van de aard van het defect
gestockeerde gereedschappen gebruiksklaar houden
Herstellend onderhoud
Uitvoeren van eenvoudige herstellingen bij matrijsdefecten, op die wijze dat de productieonderbreking zo kort mogelijk is (aanmaken van eenvoudige uitwerpers en kernen volgens
eenduidige tekeningen en vervangen van uitwerpers en kernen, losmaken van vastgeraakte
stukken, kuisen kernen en indrukken, enz. …)
Werkpostwissel
Voorbereiden werkpostwissel (setup)
Klaarzetten van alle benodigdheden om een snelle gereedschapswissel voor te bereiden.
- matrijs met alle toebehoren : oogvijzen, koelingen, koppelingen,
hydraulische kerntrekkers, …
- nabewerkingsgereedschappen
- controlegereedschappen & kwaliteitsdocumenten
- andere randapparatuur : transportbanden, persen, en andere FPS uitrustingen
Ondersteuning werkpostwissel (setup)
Meehelpen aan de werkpostwissel
Profiel en vaardigheden
Je genoot een technische opleiding of hebt door ervaring een technische expertise
opgebouwd.
Je werkt enerzijds graag zelfstandig en kan anderzijds ook goed in team functioneren. Hierbij
ga je graag doe-gericht te werk.
Je drukt je vlot uit in het Nederlands. Je bent bereid te werken in 2 ploegen alternerend 5u13u15 & 13u15-21u30.
Jouw nauwgezet werken is van nature uit aanwezig.
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Aanbod
Je komt terecht in een organisatie met een onderbouwde langetermijnvisie waar
samenwerken en innoveren centraal staan en dit mét respect voor elke medewerker.
Je krijgt een job in een familiale KMO waar jouw bijdrage en inzet van wezenlijk belang is.
Na een intensieve opleiding met begeleiding on the job kunnen jouw verantwoordelijkheden
groeien.
Pedeo is vlot bereikbaar met wagen of fiets en je krijgt een kans tot vaste aanwerving na
interim-periode.
Interesse?
Aarzel niet om met ons contact op te nemen.
Stuur uw CV naar karla.delbeke@pedeo.be t.a.v. Karla Delbeke
Pedeo nv | Westerring 25 | 9700 Oudenaarde

Pedeo hogedrukgieterij
Full Service Die Caster
Pedeo te Oudenaarde is de hogedrukgieterij gespecialiseerd in de toelevering van
hogedrukgietproducten in zink- en aluminiumlegeringen. In zijn niche is Pedeo toonaangevend. Als Full
Service Die Caster streeft Pedeo naar toegevoegde waarde, zowel materieel onder de vorm van
verspaningen, oppervlaktebehandelingen en montages, als immaterieel onder de vorm van service en
kwaliteit. Klanten situeren zich in sectoren als design, telecommunicatie, elektronica, verlichting,
bouw, automobiel, machinebouw,…
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