MFE Group levert great solutions for Industry. MFE Engineering & Industrial
Maintenance B.V. is gespecialiseerd in ontwerp, productieoptimalisatie,
onderhoud, modificatie en nieuwbouw, groeit hard en biedt veel technische
uitdaging. MFE Machining & Construction is de specialist in de productie van
(samengestelde) onderdelen met hoge precisie.
Voor onze hoofdvestiging in Eerbeek voor MFE Machining & Construction
B.V. zoeken wij een:

Slijper/balanceerder(m/v) Fulltime
die nauwkeurig is, van variatie in werkzaamheden houdt en bij wie service een tweede natuur is
Als slijper/balanceerder bij MFE bewerk jij de walsen van onze klanten, die door gebruik beschadigd zijn,
slijtage vertonen en niet meer aan de maten voldoen. Je zorgt ervoor dat de producten weer aan de
gestelde eisen voldoen voor wat betreft vorm, ruwheid en maat. Je doet dit door de walsen te slijpen en
daar waar nodig is constructiewerkzaamheden uit te voeren zoals lassen en boren. Je controleert zelf de
gebruikte gereedschappen en steenkeuze van de slijpbank en spant en stelt het werkstuk op de
slijpbank. Hierbij houdt je rekening met het materiaal van de wals die met rubber omkleed kan zijn of
van metaal kan zijn. Tussentijds voer je metingen uit en controleer je continue de voortgang van de
werkzaamheden. Na het uitvoeren van deze bewerkingen en jouw inspanningen heb jij van iets lelijks
weer iets moois gemaakt en kun jij de klant tevreden stellen met het eindresultaat.
Jouw profiel
Wij zijn op zoek naar iemand die een opleiding Metaalbewerking richting MBO-3 of 4 of gelijkwaardig
heeft afgerond, ervaring heeft met het lezen van tekeningen, grensmaten en toleranties, slijpen en/of
draaien, diverse meet- en opspantechnieken en draai-, en opspantechnieken. Je bent in het bezit is van
een VCA certificaat. Als persoon ben je klantgericht, accuraat en stel je hoge eisen aan de kwaliteit van
de producten die je bewerkt.
Wij bieden
Een job die bij je past waarbij je werkt vanuit het perspectief van de klant en moet inspelen op de
wensen en de problemen van de klant. Er heerst een prettige, open en no-nonsense sfeer waarbij de
inzet van de medewerkers zeer gewaardeerd wordt. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden zijn in
overeenstemming met de zwaarte van de functie.
Reageer door per e-mail je motivatie met CV sturen t.a.v. Gieni Nijkamp, Hoofd P&O, Postbus 49, 6960
AA Eerbeek, (pz@mfe.nl). Voor meer informatie kun je de website bezoeken: www.mfe.nl

