
  
 
 

SAM Precision is dé specialist in het verspanen van uiteenlopende materialen. Onze producten vinden hun weg naar 
uiteenlopende high tech sectoren: medisch, optisch, de luchtvaart en semicondutor. Ons machinepark bestaat uit 
moderne CNC gestuurde machines waarmee wij bemand en onbemand produceren. Onze laatste aanwinst is een Makino 
D500. Deze unieke machine sluit naadloos aan bij onze visie. More performance, more precision! Deze is ontworpen voor 
het verspanen van de meest extreme toleranties. Een uitdaging die wij graag aan willen gaan! Tevens hebben we 
afgelopen jaar de multi-task machine van Mazak de Integrex J-200S in gebruik genomen. Ons team bestaat uit 25 
technisch specialisten en gedreven medewerkers. Wij zijn een financieel gezonde onderneming. De komende jaren blijven 
wij investeren in technologische innovaties en de ontwikkeling van ons team.  
Ter uitbreiding zijn wij op zoek een:  
 

                    
            CNC Frezer met karakter 
 
Wat houd je functie in? 

 Frezen van enkel stuks en series met hoge toleranties. 

 Instellen van 5-assige Hermle machines. 

 Wisselen van gereedschappen. 

 Inlezen van programma’s. 

 Beladen en lossen van de machine. 

 Uitvoeren van kwaliteitsmetingen (eerste productcontrole / tussentijdse controle) aan de bank en. rapporteren van 
gevonden afwijkingen. 

 Het onderhouden van je eigen werkplek, machine en gereedschappen. 

 Het optimaal laten verlopen van het productieproces en meedenken bij verbeteringen. 

 
Wat vragen wij: 

 De volgende karaktereigenschappen zijn op jou van toepassing: weerbaar, breed inzetbaar, alles aanpakken, bereidheid 
tot overwerk dan wel ploegendienst, productief, doorzetter, flexibel, gemotiveerd en teamplayer.  

 Minimaal twee jaar ervaring met 5-assig CNC-frezen. 

 Technische vooropleiding op MBO niveau in de richting Verspaning of Fijnmechanische Techniek. 

 Ervaring met het opspannen van materiaal, meten en lezen van tekeningen. 

 Het is een pre als je ervaring hebt met Hermle / Heidenhain.  

 Je bent in staat om zelfstandig te werken. 

 Je bent een nauwkeurige werker en praktisch. 

 
Wij bieden: 

 Het produceren van kleine series. 

 Afwisseling. 

 Hoge nauwkeurigheid/ toleranties. 

 Complexere werk. 

 Een werkomgeving waarin gewerkt wordt met de nieuwste snijgereedschappen en Hermle freesmachines. 

 Een financieel gezonde onderneming die jaarlijks investeert in mensen, middelen en machines. 

 Keuzemogelijkheid om in dagdienst of in ploegen te werken. 

 Doorgroeimogelijkheden tot bijvoorbeeld programmeur/ werkvoorbereider. 

 Informele omgangsvormen en een hecht team. 

 



 

 

 

Contactgegevens 

Heb je vragen over de functie of de sollicitatieprocedure neem dan contact op met Myrle Zegers, personeelsfunctionaris via 

telefoonnummer 0485-383425 of mezegers@samprecision.nl  

 

Reacties worden vertrouwelijk behandeld. Beschik je niet over een actueel CV, stuur dan een e-mail met telefoonnummer. Wij 

zullen dan contact met je opnemen. 

mailto:mezegers@samprecision.nl

