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Collega CNC Frezer gezocht! 

 

Ben jij op zoek naar uitdagende baan als CNC frezer met ruimte voor flexibiliteit en aandacht 

voor jouw ontwikkeling? Dan hebben wij de baan voor jou!  

 

Bij Wolters Metaaltechniek ga jij zelfstandig aan de slag met gespecialiseerde projecten 

binnen de fijnmechanische industrie. Wij houden ons bezig productie van hoogwaardige 

fijnmechanische precisie onderdelen, speciale gereedschappen en matrijzen op 

klantspecificatie. Van prototypes, enkelstuks tot (kleine) series. Jij krijgt hierbij de 

mogelijkheid om je bezig te houden met interessant en uitdagend werk voor gerenommeerde 

opdrachtgevers in verschillende branches, zoals de semi-con, automotive, chemische, 

maritieme, medische en optische branche en de algemene machinebouw. Voor het frezen 

van onze producten beschikken wij over een modern machinepark met 3- en 5-assige 

machines, voorzien van robotunits voor de onbemande uren. 

 

Je komt te werken binnen een gemotiveerd, betrokken en hecht team. Er wordt serieus 

gewerkt en we gaan samen voor het beste resultaat! Daar tegenover staat dat wij jou 

flexibiliteit gunnen, omdat wij waarde hechten aan een gezonde werk-privé balans. 

 

Ben je benieuwd naar jouw werkzaamheden? Lees dan hieronder verder. 

Als CNC frezer ben jij verantwoordelijk voor: 

- Het zelfstandig programmeren, ombouwen en bedienen. 

- Aanvoeren van productiematerialen. 

- Het instellen van de gereedschappen m.b.v. Zoller voorinstelapparaat. 

- Kwaliteitscontrole van jouw geproduceerde producten. 

- Bewaken van jouw eigen planning in overleg met het bedrijfsbureau. 

- Actief meedenken over verbetering en het toepassen hiervan. 

 

Wat vragen wij van jou: 

- Ervaring als CNC frezer in een fijnmechanische omgeving. 

 



 
 

- Een afgeronde opleiding binnen de verspanende techniek. 

- Ervaring met CAMWorks, of een ander CAM pakket is een pré. 

- Een kwaliteitsgerichte houding en zeer accuraat kunnen werken. 

Verder zoeken wij een betrouwbare, betrokken teamplayer met een flexibele instelling. 

 

Wij bieden jou: 

- Een uitdagende werkomgeving met interessant werk. 

- Een goed salaris. 

- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform Cao Metaal & Techniek. 

- Flexibiliteit.  

- Volop ruimte voor ontwikkeling. 

- Een prettige werksfeer binnen een hecht team. 

Natuurlijk horen daar leuke personeelsactiviteiten bij, zoals barbecueën met zijn allen, de 

kerstbijeenkomst en activiteiten met de PV. 

 

Kom jij ons team versterken? Stuur dan jouw sollicitatie naar Fred Wolters, op emailadres: 

fwolters@woltersmetaal.nl en voor eventuele vragen kun je natuurlijk bellen met Fred op 

nummer: 06-54315607.  

 

Wij zien jouw sollicitatie graag tegemoet. 
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