Conventioneel Draaier
Voor onze divisie DutchAero B.V. zijn wij binnen de afdeling Sheet Metal Fabrications op zoek naar
versterking. Iets voor jou?
Omschrijving KMWE / DutchAero
KMWE / DutchAero is een internationale toeleverancier voor de hightech machinebouw en Aerospace.
Met vestigingen in Nederland, Maleisië en India levert KMWE aan OEM-ers over de hele wereld. KMWE
/ DutchAero heeft een sterk gerichte strategie op innovatie en techniek en zoekt dan ook
medewerkers die telkens nieuwe grenzen opzoeken en kijken naar mogelijkheden, dit alles binnen een
procesgerichte omgeving. Ondanks de omvang van inmiddels circa 550 medewerkers heeft KMWE /
DutchAero korte lijnen en een open cultuur.
Functieomschrijving
Je hoofdtaken bestaan uit het draaien van complexe hoogwaardige producten bestemd voor de
Aerospace industrie. Je bent verantwoordelijk voor de vervaardiging van complexe bewerkingen,
afwerkingen en je voert controles uit van de producten.
Je werkt volgens de hoogste standaarden die vereist zijn in de Aerospace industrie en maakt gebruik
van de aanwezige werktekening en werkvoorbereiding.
Functie-eisen
 LBO+/MBO werk- en denkniveau.
 Bij voorkeur ervaring in conventioneel draaien en draaien met een halfautomaat.
 Je bent initiatiefrijk, sociaalvaardig en beschikt over een flexibele instelling
 Je hebt oog voor kwaliteit en logistieke processen
 Je bent in staat om samen te werken in een minicompagnie / productgroep
 Je bent beschikbaar voor 2-ploegendienst.
Wat bieden wij?
KMWE / DutchAero is een groeiend en dynamisch bedrijf dat voorop wil lopen met nieuwe
ontwikkelingen. Wij bieden een tijdelijke baan in een internationale setting en een marktconform
salaris.
Interesse?
Ben je geïnteresseerd en wil je solliciteren, neem dan contact met ons op en stuur je cv naar:
DutchAero BV
t.a.v. Ilona Smulders-van Hooff (HR Adviseur)
Zwaanstraat 1, 5651 CA Eindhoven
Postbus 80061, 5600 KA Eindhoven
Tel: +31 40 2578419
Email: hrm@dutchaero.nl

Website: www.kmwe.com

Is dit toch niet de vacature die je zoekt? Volg ons dan via Facebook, Twitter of LinkedIn. Wie weet
hebben wij binnenkort een vacature die beter bij je past!

