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Insteller / Operator CNC
Bij PEDEO nv, een hogedrukgieterij te Oudenaarde, zijn we op zoek naar een Insteller/Operator CNC!
We zoeken iemand die kennis heeft over CNC machines.

Functie :
Je wisselt zelfstandig de werkposten en regelt de machines, volgens de instructies van het
instructieblad.
Opmerking : bij proefstukken en aanloopseries wordt de werkpost ingericht en beschreven
door de coach.
Je bent er verantwoordelijk voor dat de gegoten producten conform de instructies worden
bewerkt. Het betreft volgende bewerkingen: montage, sorteren, inpakken, vijlen, lichte
bramen wegnemen, borstelen, persen, boren, tappen, nadraaien, slijpen en zagen en dit
handmatig of op een ingestelde CNC bewerkingscenter of draaibank.
Je staat in voor de technische ondersteuning van de operatoren.
Je werkt onder leiding van de coach aan wie je rechtstreeks rapporteert.

Profiel en vaardigheden:
Je genoot een technische opleiding of hebt door ervaring een technische expertise
opgebouwd. Kennis van verspanende bewerkingen zoals draaien/frezen,... is noodzakelijk.
Je werkt enerzijds graag zelfstandig en kan anderzijds ook goed in team functioneren.
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.

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 lieven.barbier@pedeo.be
lieven.barbier@pedeo.be
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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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