LINCO Food Systems B.V. maakt onderdeel uit van de BAADER Groep die zich met wereldwijd ruim 1100
medewerkers bezighoudt met de ontwikkeling, verkoop en installatie van machines voor de
levensmiddelenindustrie. Met meer dan 60 jaar ervaring behoort LINCO tot de top 3 in dit marktsegment.
Bij LINCO Food Systems in Doesburg werken circa 100 medewerkers aan de ontwikkeling en productie van
hoogtechnologische (onderdelen van) machines voor de pluimveeverwerking.
Voor ons team in Doesburg zijn we per direct op zoek naar een:

CNC Draaier (1 FTE in dagdienst of tweeploegendienst)
Als CNC draaier verspaan je met conventionele en 2- of 3 assige CNC draaimachines materiaal in kleine en grote
series of enkelstuks, zodat de producten geschikt zijn voor montage. De werkzaamheden bestaan onder andere
uit:
 Planning maken van productie/bewerkingsvolgorde, rekening houdend met urgentie en maatvoering,
eventueel in overleg met voorman.
 Lezen van tekeningen (materialen, maten, vorm- en plaats toleranties), routings, opspanschetsen,
gereedschapslijsten, programma’s.
 Oproepen en zo nodig wijzigen of aanvullen van programma’s in overleg met de voorman draaien
 Bij nieuwe producten op basis van tekening nieuw programma maken met bijbehorende
documentatie/werkblad(instructie en opspanmallen.
 Het bedienen van de conventionele en CNC-draaimachines. Tijdens instellen controleren van de
nulpuntinstelling en gereedschapswaardes.
 In- of opspannen en uitklokken van het werkstuk of uitgangsmateriaal met diverse opspanmiddelen.
 Toezien op het verspanen en eventueel bijregelen van de parameters, rekening houdend met de
kwaliteits-, arbo- en veiligheidsvoorschriften.
 In samenwerking met de voorman draaien testen van nieuwe bewerkingsmethoden en andere
gereedschappen.
 Uitvoeren van het dagelijks onderhoud aan de machines en gereedschappen.
Functie-eisen
 MBO werk- en denkniveau 3 richting verspaning
 Zelfstandig kunnen programmeren, we werken met Okuma besturing
 Kennis van meedraaiende gereedschappen voor frees- en boorbewerkingen is een vereiste
 Kennis van producten en materialen en toepassing van de betreffende gereedschappen
 Het kunnen lezen en interpreteren tekeningen (ook de Engelse termen)
 Kwaliteitsbewustzijn en verantwoordelijkheid nemen voor de verspaande producten
 Flexibele instelling
Ons aanbod
 werk in een prettige, informele werkomgeving binnen het team van ca. 10 personen
 variatie in draaiwerkzaamheden
 door de ontwikkeling van nieuwe slachtlijnen blijvende uitdaging in werkzaamheden
Ben jij geïnteresseerd in deze uitdaging en wil jij bijdragen aan ons succes?
Stuur dan jouw korte motivatie en CV naar:
Linco Food Systems B.V.
t.a.v. F. Jentink
Broekhuizerweg 6
6983 BM Doesburg
femke.jentink@baader.com

www.baader.com
Een screening via sociale media kan deel uitmaken van de procedure.

