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Pedeo Hogedrukgieterij  

Full Service Die Casting 

Pedeo te Oudenaarde is de hogedrukgieterij  gespecialiseerd in de toelevering van hogedrukgiet-

producten 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,… 

 

 

Bij PEDEO nv, een hogedrukgieterij te Oudenaarde, zijn we op zoek naar een 

  

Process Engineering CNC / CAM  
met passie voor techniek en kwaliteit 

 

Context : 

Enerzijds, ontwikkelt Pedeo Hogedrukgieterij - samen met en in opdracht van high end klanten - 

technische gietdelen, evenals de nodige productiemiddelen en processen om deze seriematig 

betrouwbaar te produceren (Sales & Engineering).  

Anderzijds produceert en levert Pedeo Hogedrukgieterij deze afgewerkte gietstukken als 

toeleverancier (Serie Productie).   

 

Functie : 

 Als specialist CNC insteller en CAM programmeur neem je zowel een rol op binnen het Sales & 

Engineering team als binnen het CNC Productie team.  

 Tijdens het engineering proces bepaal je de afwerkingsstrategie om tot een conform product 

te komen, vertaal je dit naar concrete programmatie en lever je de eerste proefstukken af.  

 Na vrijgave, start je het proces op in Serie Productie. Je begeleid de overdracht van kennis 

naar de productiemedewerkers waar mogelijk.  

 Bij complexere producten/processen stel je in de productie-CNC-afdeling het CNC 

bewerkingscentrum in en ondersteun je de CNC operatoren bij opstart.  

 Je voert proceswijzigingen door bij productwijziging, in het kader van continue verbetering of 

i.g.v. niet-conformiteiten.     

 Je werkt enerzijds binnen een autonoom functionerend Sales & Engineering team, anderzijds 

binnen het CNC Productie team. 
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Profiel en vaardigheden: 

 

 Je genoot een technische opleiding, bij voorkeur graduaat/bachelor (electro)mechanica of 

hebt door ervaring een  technische expertise opgebouwd. Kennis van verspanende 

bewerkingen zoals draaien/frezen is noodzakelijk. Kennis van ISO-programmatie en CAM-

programmeren is een meerwaarde.   

 Je werkt enerzijds graag zelfstandig en kan anderzijds ook goed in team functioneren. 

 In 2 ploegen alternerend werken is een troef.   

 Jouw nauwgezet werken is van nature uit aanwezig. 

 Je hebt een passie voor techniek en kwaliteit.  

 

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 een echte meerwaarde is.  

 Marktconforme verloning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesse?  

Aarzel niet om met ons contact op te nemen.  

Stuur uw CV naar HR@pedeo.be t.a.v. Lieven Barbier.   

Pedeo nv  |  Westerring 25  |  9700 Oudenaarde 

 

 
 


