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Vacature CNC programmeur/frezer 

Over Evers Machining 

Evers Machining is een kleinschalig informeel productiebedrijf. Met een compact team van 13 
collega’s wordt er in een informele sfeer samengewerkt.


Wij beschikken over een grote diversiteit aan klanten met een veelzijdigheid aan producten en 
te bewerken materiaalsoorten.


Wij zijn specialist in het produceren van middelgrote tot grotere productseries. De door onze 
geproduceerde onderdelen komen terug in uiteenlopende sectoren binnen de maakindustrie. 
Dit varieert van de agrarische sector tot meubelindustrie van hoger segment, conveyor 
industrie, machine/apparatenbouw en medical. Hierbij produceren en leveren wij veelal direct 
aan de eindklant waarbij het contact optimaal is en vertrouwen in elkaar opgebouwd wordt voor 
een lange consistente samenwerking.


De functie 

In de functie van CNC Frezer ben je verantwoordelijk voor het (middels het programma One-
CNC) zelfstandig te kunnen programmeren van een viertal 3-assige Fanuc gestuurde YCM 
freesmachines. Hierbij kunnen er 2 stuks opgetoold worden met een 4e as om het aantal te 
bewerken vlakken in dezelfde opspanningen te verhogen en zo het aantal separate 
bewerkingen te reduceren.


Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het ombouwen en instellen van de machines en 
gereedschappen als ook het beheer daarvan. De materialen die toegepast worden betreffen 
staal, RVS, aluminium en een klein gedeelte kunststof. 


Tijdens de productie van de onderdelen ben je tevens verantwoordelijk voor het efficiënt 
draaiende houden van meerder machines tegelijk. Hierbij krijg je ondersteuning van een 
operator welke door jouzelf wordt begeleid. Uiteraard moet het productieproces continu 
bewaakt worden en de kwaliteit gewaarborgd blijven. 


Natuurlijk ben je te allen tijde verantwoordelijk voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden 
en orde en netheid op de werkplek. Hierbij verzorg je de registratie van productie-aantallen, 
procesafwijkingen en uitval. Naast deze primaire functie zal je ook de voortgang van de 
planning bewaken en bij afwijkingen deze af rapporteren aan de productieleider. 


Functie-eisen 

Als opleidingsniveau en competenties gelden:

• Een afgeronde BOL of BBL-niveau 3 opleiding of aantoonbare werkervaring op dit niveau 

• Kennis van Okuma besturing of gelijkwaardig 

• Ervaring met het lezen van technische tekeningen 

• Kennis van normen en eisen die aan het eindproduct worden gesteld  



• In kunnen stellen en hanteren van meetgereedschappen

• Nauwkeurig kunnen werken in een dynamische omgeving 

• Beschikken over een “Hands On” en “No Nonsens” mentaliteit

• Beschikken over goede sociale en communicatie vaardigheden

• Beschikken over een organisatorisch en motiverend vermogen

• Bekend met Lean/5S

• Team player

• Flexibele houding en makkelijk kunnen schakelen 


Wat heeft Evers Machining te bieden 

• Een uitdagende functie binnen een dynamische, informele groeiende organisatie met korte 
communicatie lijnen 


• Door de compactheid van de organisatie is er voldoen ruimte voor eigen inbreng en 
zelfontwikkeling 


• Een goed markt conform salaris welke aansluit bij ervaring, opleiding en de aard van de te 
verrichten werkzaamheden


• Werken in dagdienst 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioenregeling (PMT), een 38-urige 

werkweek, 

• 25 vakantiedagen en 13 ATV dagen 

• Samenwerking voor een langere tijd bij wederzijds vertrouwen

• Mogelijkheid voor doorgroeien naar eventuele leidinggevende functies en/of kwaliteitsbeheer


Solliciteren 

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen over deze functie? Neem dan contact met ons op.

Telefoonnummer: +31 (0)40 286 83 44

E-mail: quint@eversmachining.com


