
  
 
 

SAM Precision is een familiebedrijf en is dé specialist in het verspanen van uiteenlopende 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. Ons team 
bestaat uit ruim 25 technisch specialisten en gedreven medewerkers (man en vrouw). De komende jaren blijven wij 
investeren in technologische innovaties en de ontwikkeling van ons team. Ter uitbreiding zijn wij op zoek naar een: 
 
 
 

PARTTIME (24 uur)  
 

Fijnmechanisch finisher m/v 

oog voor precisie en met handvaardigheid 

 
 

Je werkzaamheden en verantwoordelijkheden komen (beknopt) op het volgende neer: 

• Het afwerken van nauwkeurige onderdelen, door middel van handmatig afbramen.  

• Het monteren en indraaien van inserts en kleine gereedschappen.  

• Schoonmaken en inpakken van nauwkeurige onderdelen.  

Kortom jij bent het eindstation voor het geproduceerde product, voordat het naar de klant gaat en je draagt zorg voor een 
optimale finishing van het product. 

Jouw karakter en mentaliteit 

• Je vindt het leuk om met je handen te werken en bent ultra precies.  

• Je kunt geconcentreerd en zelfstandig werken. 

• Je bent gedisciplineerd, praktisch ingesteld en je weet van aanpakken.   

• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 

• Ervaring is niet vereist, een passie voor techniek is absoluut noodzakelijk.  

• Woonachtig binnen een straal van 30 km rondom Cuijk. 

Wij bieden: 

• Direct dienstverband bij SAM Precision, het betreft een parttime functie in dagdienst.  

• Producten met een hoge nauwkeurigheid en werk met veel afwisseling.  

• Een werkomgeving waarin gewerkt wordt met de nieuwste gereedschappen en machines. 

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

• Mogelijkheden voor training en doorgroeien. 

• Informele omgangsvormen. 

• Een hecht team.  

Heb jij zin gekregen om aan de slag te gaan? 

 

Dan willen we graag kennismaken met jou! Solliciteer direct via myrle@samprecision.nl. Heb je vragen over de functie of de 

sollicitatieprocedure neem dan contact op met Myrle Zegers, via telefoonnummer 0485-383425. 

Reacties worden vertrouwelijk behandeld.  

mailto:myrle@samprecision.nl

