
OVER GFM

Wij zijn de beste in CNC verspanen. Gespecialiseerd in specifieke machineonderdelen tot ‘schoendoos’ formaat. 

Bewerkingen kleiner dan een honderdste millimeter zijn bij ons eerder regel dan uitzondering. Onze diensten 

spitsten zich toe op klantorder specifieke machineonderdelen in de vorm van CNC Draaien, CNC Frezen, 

Nabehandeling en Kwaliteitscontrole.

PART OF THE BEST PART

Bij GFM 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 én we hebben je enorm veel te bieden. O.a.:

VACATURE MEEWERKEND
TEAMLEIDER

VACATURE MEEWERKEND TEAMLEIDER

Jij beheerst de kerncompetenties van het CNC Frezen. Daarom maak je graag de volgende stap: je gaat aan de 

slag als meewerkend voorman. Je bent een echt voorbeeld voor je omgeving en maakt -als teamspeler- iedereen 

beter. Net als GFM zet ook jij altijd in op groei. Overdag maken we samen de meest gave producten, s ’nachts 

zetten we in op onbemande productie. Op deze manier komen onze beide werelden samen: ‘high mix low volume 

en serieproductie’. Je programmeert met ESPRIT (CAD/CAM software). Samen kunnen we de uitbreiding van 

deze cel (drie horizontale bewerkingscentra gekoppeld aan een Fastems systeem met 60 pallets) verder brengen 

naar ‘the next level’. En, mocht je nog niet toe zijn aan de functie van meewerkend voorman, dan begin je ‘gewoon’ 

als CNC Frezer. Jouw ambitie brengt je vanzelf verder!

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 uitda-

gingen 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 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
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