
Vacature  CAM Engineer

Voor onze beide vestigingen, 

Sittard en Reuver, zijn we op zoek 

naar een CAM engineer.

Taken:

• Het controleren van de CAD File op maakbaarheid;

•  Voorbereiden van matrijsplaten en onderdelen 

middels keuze van  freesbank, het uitgangsmateriaal 

en diverse opspanwijzen;

•  Het aanmaken van hulpgeometrie ten behoeve van 

het programmeren van freesbanen en opspanningen;

•  Het programmeren  in diverse opspanningen van de 

freesbanen voor onderdelen van de matrijsplaten;

•  Zorgdragen voor de keuze van standaard 

ruwmateriaal, opspan- en snijge¬reedschap;

•  Het tijdig informeren van de afdeling inkoop voor de 

aanschaf van niet standaard voor-radig ruwmateriaal 

en snijgereedschap;

•  Werkvoorbereiding voor het frezen van onderdelen 

alsmede het overdragen van de werkinstructie aan 

de CNC-operator;

•  Het begeleiden en controleren van kritische 

deelstappen in het proces;

• Het bieden van ondersteuning in de werkplaats;

•  Het signaleren en controleren op onvolkomenheden 

in de matrijsplaten en onderdelen, alsmede in 

overleg treden met de verantwoordelijke engineer 

c.q. operator;

•  Een bijdrage leveren aan procesverbetering en 

standaardisatie van de routinematige aspecten 

van het voortbrengingsproces alsmede aan de 

verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening 

en organisatie.

Verantwoordelijkheden:

•  De juiste kwaliteit en kwantiteit van de uit te voeren 

werkzaamheden;

•  Het volgens afspraak realiseren van de geplande 

werkzaamheden;

• Een kostenbewuste werkhouding;

•  Het beheer van de aan hem verstrekte documenten 

en tekeningen;

•  De orde, netheid en veiligheid in en om de werkplek;

•  In de arbeid de nodige voorzichtigheid en 

zorgvuldigheid in acht te nemen ter vermijding van 

gevaren voor de veiligheid of de gezondheid van 

uzelf of van anderen dan wel met het oog op hun 

welzijn.

Bevoegdheden:

•  Bepaalt binnen de gegeven opdracht de meest 

effectieve en efficiënte werkmethode om de 

opdracht uit te voeren;

•  Het onderbreken van de werkzaamheden in verband 

met veiligheid;

• Het doen van verbetervoorstellen.

Functie-eisen:

•   MBO Niveau 4 werk- en denkniveau en bij voorkeur 

een opleiding werktuigbouwkunde

•   Kennis van CAD/CAM, CNC technieken en 3D-inzicht

•  Kennis van moderne metaalbewerkingstechnieken

•  Bij voorkeur kennis van Engelse en Duitse taal

Wat bieden wij:

•  Een leuk hecht team

•  Fulltime dienstverband

•  Gevarieerd werk 

•  Goede primaire en secondaire arbeidsvoorwaarde

•  Flexibiliteit in standplaats.  

Interesse?

Neem contact op met Cindy Hermans voor meer 

informatie. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer 

046-4527525. 

Als je jezelf herkent in het geschetste profiel en 

de functie-eisen, dan ontvangen wij graag jouw 

sollicitatiebrief en CV op: cindy.hermans@kupron.nl 

Sluitingsdatum vacature is 13 september 2021

JOB  
OPPORTUNITY


