
  
 
 

 

SAM Precision is een familiebedrijf en staat bekend als 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 moderne CNC gestuurde machines 
waarmee wij bemand en onbemand produceren. SAM werkt met Mazak draaibanken en de Mazatrol besturing. 

Wij zijn op zoek naar een:                    
 CNC Draaier / Programmeur 

 

Wat houd je functie in? 

• Instellen en bewerken van enkel stuks en series met hoge toleranties en moeilijkheidsgraad. 

• Zelfstandig programmeren.  

• Wisselen van gereedschappen. 

• 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 van jou: 

• De volgende karaktereigenschappen zijn op jou van toepassing: leergierig, weerbaar, alles aanpakken, productief, 
doorzetter, flexibel, gemotiveerd en teamplayer.  

• Een proactieve houding en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.  

• Minimaal twee jaar ervaring met CNC draaien. 

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

• Het is een pre als je ervaring hebt met Mazatrol besturing. 

• Het is een pre als je ervaring hebt met een Multi-Task machine.    

• Je bent in staat om zelfstandig te werken. 

• Je bent een nauwkeurige en praktische werker.  

 
Wat maakt werken bij SAM Precision B.V. uitdagend?  

• Een werkomgeving waarin gewerkt wordt met de nieuwste gereedschappen en Mazak draaibanken incl. Multi-Task 
machine met draai- en freespindel;  

• Dagelijks werk je in een zeer moderne en vooruitstrevende technische omgeving;  

• Je werkt aan zeer uitdagende opdrachten met hoge nauwkeurigheid, toleranties en strakke tijdslimieten; 

• Een geconditioneerde productiehal; 

• Je hebt de beschikking over de nieuwste systemen en apparatuur van absolute topkwaliteit; 

• SAM Precision biedt toekomstperspectief: wij kijken altijd vooruit en investeren jaarlijks in onze mensen, systemen en 
machines; 



• Wij bieden goede ontplooiingsmogelijkheden en ruimte voor eigen inbreng; 

• Je werkt in een platte organisatie met korte communicatielijnen en informele omgangsvormen, en je bent onderdeel 
van een collegiaal en gedreven team; 

• Een goede balans tussen werk en privé staat bij ons hoog in het vaandel; 

• Uiteraard bieden wij een marktconform salaris. 

 

Contactgegevens 

Heb je vragen over de functie of de sollicitatieprocedure neem dan contact op met Myrle Zegers, via telefoonnummer 0485-

383425 of myrle@samprecision.nl  

 

Reacties worden vertrouwelijk behandeld.  
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