
PART OF THE BEST PART

We zijn een echt mensbedrijf dat bestaat uit een hecht team van enthousiaste medewerkers. Samen zijn we 

continu bezig met het beter maken van GFM én het individu. Dit is de kern van onze bedrijfscultuur. In combinatie 

met continue investeringen in ons machinepark en aandacht voor technologische ontwikkeling, maakt ons tot een 

bedrijf dat de toekomst beschouwt als de dag van morgen. We zijn altijd klaar voor wat komen gaat. 

Bij ons ligt de focus altijd op groei, samenwerking en resultaat. Voor onze klanten, maar zeker ook voor onze 

mensen. Bij ons ben je letterlijk part of the best part. We hebben je dan ook veel te bieden. O.a:

VACATURE MEEWERKEND 
TEAMLEIDER DRAAIEN

38,25 UUR

VACATURE 

Binnen GFM gaan we altijd uit van onze eigen -unieke- kracht; hightech machines en het vakmanschap van onze 

mensen. Het één kan niet zonder het ander. Daarom zijn we op zoek naar jou! Als meewerkend teamleider draaien, 

ben je het aanspreekpunt voor jouw team en het management. Je gaat altijd te werk als een Zwitsers uurwerk: 

je bewaakt de voortgang en zorgt ervoor dat alles soepel verloopt. Storingen zijn slechts incidenten en los jij op 

binnen een handomdraai. Bij 5S weet jij waar we het over hebben en sta jij direct op scherp. Vanuit die gedachte 

werk je samen met je team continu aan procesverbetering. Ook zorg jij voor balans in de werkverdeling binnen 

jouw team en zie je erop toe dat de productieplanning altijd wordt nageleefd. Als teamleider schuif je ook aan bij 

beoordelings-en functioneringsgesprekken. Je doet dit samen met onze afdeling HRM. 

ENTHOUSIAST? 

Mooi! Wie weet zien we jou bij onze volgende vrijdagmiddagborrel in onze eigen kroeg; the-best-BAR! Heb 

je vragen over de functie of de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Dorien van Straten, HRM, via 

telefoonnummer 0497-575712 of dorien@the-best-part.nl           Reacties worden vertrouwelijk behandeld

GRATIS FIT FACTORY FITNESSPROGRAMMA VOOR MEDEWERKERS VAN GFM

VRIJDAGMIDDAGBORREL IN ONZE EIGEN KROEG; THE-BEST-BAR

ALTIJD UITDAGING; GFM BLIJFT JE PRIKKELEN

HBO werk- en denkniveau  

Kennis en ervaring op het gebied van verspanen (da’s echt een pre)  

Ervaring met het aansturen en motiveren van een team

Leidinggevende capaciteiten en communicatievaardigheden op level 8 (er is altijd ruimte voor verbetering)

Je bent een echte teamspeler; door het verbinden laat jij iedereen excelleren

OVER GFM

Wij zijn de beste in CNC verspanen. Gespecialiseerd in het maken van specifieke machineonderdelen tot 

‘schoendoos’ formaat. Bewerkingen kleiner dan een honderdste millimeter zijn bij ons eerder regel dan 

uitzondering. Onze diensten spitsen zich toe op klantorder specifieke machineonderdelen in de vorm van CNC 

Draaien, CNC Frezen, Nabehandeling en Kwaliteitscontrole.

OVER DEZE PARTS BESCHIK JIJ 


