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Functie
Functietitel:

CNC Frezer

Naam functiehouder:
Afdeling:

Verspaning

Type positie:

Fulltime

Uren per week:

40

Omschrijving van de functie:
Het betreft een functie die gericht is op het bewerken van materialen (metaal, aluminium, rvs of
kunststof etc.) door het toepassen van diverse vormgevingstechnieken, zoals frezen, boren, kotteren,
afbramen en afwerken. En al de voorkomende werkzaamheden die redelijkerwijs van u verwacht
kunnen worden in verband met de functie. Voor de bewerking wordt gebruik gemaakt van CNC
freesmachines.
Doel:
Het gemeenschappelijk doel is het realiseren van de gewenste vorm van materialen met behulp van
het gebruik van uiteenlopende geautomatiseerde technieken.
Plaats in de organisatie
Is verantwoording verschuldigd aan de leidinggevende Verspaning en de directeur.

Werkzaamheden (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden):
- Leest en interpreteert tekeningen en schetsen en bepaalt de bewerkingsvolgorde.
- Overlegt met leidinggevende over te vervaardigen producten(en)
- Stelt de CNC bewerkingsmachines in en test de instellingen
- Schrijft, controleert en installeert CNC programma's en past deze in overleg aan.
- Programmeren, (CAD/CAM), instellen en bedienen van de CNC machine.
- Ontwerpt prototypes
- Analyseert productspecificaties
- Vervaardigt technische schetsen
- Controleert de maatvoering
- Test producten
- Maakt meet- en keuringsrapporten
- Signaleert afwijkingen en neemt corrigerende maatregelen (in overleg)
- Beheert meet- en machinegereedschappen
- Archiveert CNC-programmatuur
- Onderhoudt de machines waar hij mee werkt
- Houdt urenregistratie bij
- Geeft vakgericht leiding aan (leerling) verspaners
- Houdt zich aan de veiligheids-, milieu- en Arbo voorschriften en -bepalingen
- Ruimt op en houdt werkplek schoon
- Legt eventueel werkzaamheden stil bij onjuistheden of ontbreken van de juiste informatie.
- Bepaalt zelf de werkvolgorde
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Functie-eisen:
Opleiding : Minimaal MBO of gelijkwaardige praktijkervaring, aangevuld met eventueel cursussen
op het gebied van Verspaning
Ervaring
: Product technisch inzicht
Ervaring in soortgelijke functie op gebied van CNC Frezen
Ervaring met Heidenhain besturingssysteem (TNC 530)
Ervaring met CAD/CAM Inventor is een pré
Kennis van verspaningstechniek, opspantechniek en CNC productie;
Een zelfstandige pro-actieve werkinstelling
Vaardigheid : Communicatieve en Contactuele eigenschappen

Vervanging:
Door collega CNC Frezer
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