SAM Precision is een vooruitstrevende verspaner met een enorme drive voor innovatie en high
tech machining. We zijn een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in het verspanen van exotische
materialen. Onze producten vinden hun weg naar uiteenlopende high tech sectoren: medisch,
optisch, semiconductor, luchtvaart en voedingsmiddelen. Ons machinepark bestaat uit de
nieuwste CNC gestuurde machines waarmee wij bemand en onbemand produceren. De laatste
aanwinsten zijn bijvoorbeeld een Makino D500 en een Mazak Multi-Tasking Integrex J-200S. Ons
team bestaat uit ruim 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 naar kandidaten voor de functie van:

CAD/CAM Programmeur (m/v)
ervaren professional die technisch uitgedaagd wil worden

Wat houd je functie in?







Het programmeren van nieuwe fijnmechanische producten met een hoge moeilijkheidsgraad in
Hypermill. Je werkt daarbij zelfstandig en maakt complete programma’s voor kleine tot middelgrote
series van hoogwaardige en zeer nauwkeurige producten. Op de productieafdeling wordt vooral gewerkt
met 5-assige Hermle freesmachines met het besturingssysteem Heidenhain.
Samenwerken met medewerkers van het bedrijfsbureau (inkoop, uitbesteed werk, planning) en de
machinestellers. Op technisch vlak vervul je hierbij een kartrekkersrol. Je streeft ernaar om van de
gehele keten van programma’s, gereedschapsbeheer en klemtechnieken tot een succes te maken.
In gang zetten en monitoren van verbeteringen in bestaande producten en bewerkingsmethoden.
Het up-to-date houden van het Hypermill systeem.
Overleg met de opdrachtgevers over de maakbaarheid van producten.

Wat vragen wij:










HBO werk-, denkniveau met een technische afstudeerrichting
Minimaal 2 jaar ervaring met 3D CAD CAM programmeren.
Ervaring met Hypermill en het besturingssysteem Heidenhain is een pre
Bereidheid tot overwerken
Diepgaande interesse in het verspaningsvak en de ambitie om hierin door te groeien.
Een gedegen materiaalkennis.
Teamplayer met voldoende sociale vaardigheden.
Hands-on mentaliteit, analytisch, oplossingsgericht en accuraat.

Wij bieden:





De nieuwste technologieën om mee te werken.
Lange termijn perspectief omdat wij als financieel gezonde onderneming jaarlijks investeren in mensen,
middelen en machines.
Een platte organisatie met korte communicatielijnen en informele omgangsvormen.





Een collegiaal en gedreven team.
Ruimte voor ontwikkeling en eigen inbreng.
Een marktconform salaris.

Contactgegevens en solliciteren
Heb je vragen over de functie of de sollicitatieprocedure neem dan contact op met Myrle Zegers, via
telefoonnummer 0485-383425 of myrle@samprecision.nl. Wil je buiten werktijden contact, stuur dan per mail je
contactgegevens.
Reacties worden vertrouwelijk behandeld.

