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OVER GFM
Wij zijn een verspanend metaalbedrijf gevestigd in Bergeijk. De beste in CNC verspanen, gespecialiseerd in specifieke machineonderdelen tot
‘schoendoos’ formaat. Ons machinepark is zoals het hoort: hightech. Bewerkingen kleiner dan een honderdste millimeter zijn bij ons eerder regel
dan uitzondering. We krijgen veel waardering voor deze extreme mate van precisie vanuit de verpakkingsindustrie, speciale machinebouw,
semiconductor-industrie en de metaalindustrie. Onze klanten weten wat we voor hen -kunnen- betekenen en daar zijn we best wel trots op.
Onze diensten spitsten zich toe op klantorder specifieke machineonderdelen in de vorm van CNC Draaien, CNC Frezen, Nabehandeling en
Kwaliteitscontrole.

JOUW FUNCTIE
•
•
•

•

In de rol van specialist frezer 3 en 5-assig ben je verantwoordelijk voor het frezen van verschillende materialen voor de
productie van kleine nauwkeurige onderdelen.
Je bepaalt aan de hand van tekeningen de juiste bewerkingsvolgorde, bijpassende opspanning en het juiste
gereedschap.
Je gaat daarbij zelfstandig aan de slag met het programmeren en het in/afstellen van de freesbanken. We vertrouwen ook op jouw vakmanschap; je beoordeelt en adviseert (ons) over de maakbaarheid van de producten. Bij GFM
maken we elkaar namelijk graag beter!
Als vakman voer je natuurlijk ook je eigen controlemetingen uit. Jij zorgt ervoor dat de kwaliteit van het product voldoet aan de eisen.

WIJ BIEDEN
•
•
•
•
•
•

Een vooruitstrevende, technische omgeving met afwisselend werk
Langetermijnperspectief; omdat wij als financieel gezonde onderneming jaarlijks investeren in mensen, middelen en
machines
Een platte organisatie met korte communicatielijnen en informele omgangsvormen
Een collegiaal en gedreven team
Ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling en eigen inbreng
Een marktconform salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden

WIJ VRAGEN
•
•
•
•
•

Je beheerst de Nederlandse taal
Technisch inzicht en kennis van materiaal en gereedschap
Aantoonbare ervaring als specialist frezer 3 en 5-assig
Het lezen van tekeningen is jouw tweede natuur
Kwaliteitsbewust

JOUW KARAKTER (OF NOEM HET DOOR ONS GEWENSTE EIGENSCHAPPEN)
•
•
•

Zelfstandig
Proactief
Servicegericht

ENTHOUSIAST?
Wil je het liefst morgen al beginnen? Mooi! Je komt terecht bij een echt mensbedrijf en gaat werken in een hecht team van enthousiaste medewerkers, die continu bezig zijn met het beter maken van de totale organisatie. Onze klanten plukken hier de vruchten van!
Ervaring leert ons dat het actief betrekken van medewerkers dé succesformule is om te reageren op de continu veranderende markt, waarin
levertijden steeds korter worden en waarin kwaliteit en flexibiliteit de basisbehoeften zijn. Door de combinatie van onze bedrijfscultuur, investeringen in ons machinepark en de continue drang naar nieuwe technologische ontwikkelingen, is GFM klaar voor de toekomst. Wij staan altijd
open voor nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen met onze klanten, toeleveranciers én onze medewerkers.

ZIEN WE JOU BIJ DE VOLGENDE VRIJDAGMIDDAGBORREL IN ONS EIGEN CAFÉ; THE-BEST-BAR?
Heb je vragen over de functie of de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Helen van de Kerkhof, HRM,
via telefoonnummer 0497-575712 of helen@the-best-part.nl
Reacties worden vertrouwelijk behandeld

