
(Leerling) CNC Frezer  
  
Omschrijving  
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een CNC Frezer. Als CNC Frezer zal je zelfstandig diverse CNC 
machines programmeren, instellen en bedienen. De productiegrootte betreft kleine tot middelgrote series met 
zeer nauwkeurige toleranties. Staalbouw Boom volgt de technische ontwikkelingen op de voet. Hiervoor maken 
we gebruik van een zeer modern machinepark en is vakmanschap van zeer groot belang.  
  
Jouw werkzaamheden  

 Het programmeren, instellen en bedienen van CNC gestuurde bewerkingscentra.  
 Programma's schrijven t.b.v. nieuwe producten.  
 Het lezen van tekeningen en het analyseren van de juiste bewerkingsvolgorde.  
 Eventueel wijzigen van bestaande programma’s ter optimalisering van het productieproces.  
 Controle (meten) van de eigen productie.  

  
Profiel van kandidaat  

 Een afgeronde MBO opleiding (WTB) aangevuld met relevante cursussen en werkervaring.  
 Je kan zelfstandig programmeren en bedienen in Heidenhain.  
 In staat te zijn zelfstandig machines te bedienen en in te stellen.  
 Verantwoordelijkheidsgevoel: werkt nauwkeurig en heeft een hoog kwaliteitsbewustzijn.  
 Gedegen materiaalkennis.  

  
Wat bieden we   

 Technisch uitdagende projecten & producten.   
 Een open en informele werksfeer.   
 Fulltime dienstverband van 38 uur per week.   
 Salaris en vakantiedagen conform CAO.   
 Ruimte voor het volgen van relevante opleidingen/cursussen.   
 Dynamische omgeving en een zeer afwisselende projecten met grote diversiteit aan eisen en 
specificaties (producten van 100 kg tot 100 ton).  
 Veel ruimte voor eigen inbreng.  
 Internationaal opererend .  

  
Over het bedrijf   
Staalbouw Boom Staalbouw Boom is een toeleveringsbedrijf in de machine- en apparatenbouw. Wij leveren 
onderdelen voor machines voor uiteenlopende industrieën zoals de olie- en gasindustrie, offshore industrie en 
plastic spuitgiet industrie. Wij voeren voor onze klanten specialistische opdrachten uit op het gebied van 
plaatbewerking, lastechniek en machinale bewerkingen.   
  
Kenmerken Staalbouw Boom   

 Familiebedrijf.   
 Platte organisatie.   
 Direct contact werkplaats, klanten en kantoor.   
 Klantgericht.   
 Zeer afwisselende projecten met grote diversiteit aan eisen en specificaties (producten van 100 kg tot 
100 ton).   
 Geen vergadercultuur, kort overleg en schakelen en doen.   
 Veel ruimte voor eigen inbreng.   
 Internationaal opererend.   
 Geen standaard. Steeds wisselende projecten.  

  
Contact  
Ben jij enthousiast geworden? Laat ons weten waarom en vertel wie je bent. We komen graag met je in 
contact. Stuur je motivatie en CV naar info@staalbouwboom.nl   


