GC Corporation werd in 1921 opgericht in Japan en ontwikkelde zich sindsdien tot een van de vooraanstaande bedrijven in de
ontwikkeling, productie en distributie van een zeer uitgebreid gamma aan tandheelkundige producten. Sinds 1972 is GC Europe
NV, de Europese hoofdzetel, gevestigd in het Researchpark Haasrode (Leuven) van waaruit de verschillende verkoopskantoren
en distributeurs aangestuurd en ondersteund worden. Vanuit het distributiecentrum worden producten over gans Europa en het
Midden-Oosten verdeeld en in de productie faciliteiten worden een aantal toonaangevende producten voor tandtechnici
geproduceerd. Om ons team verder te versterken zijn we momenteel op zoek naar een:

CNC Operator
We zijn op zoek naar een competente CNC-operator om computergestuurde (CNC) machines veilig en
nauwkeurig te gebruiken om verschillende functies uit te voeren.
CNC-operators zijn zeer bekwame professionals die kunnen werken met concentratie en precisie. Zij
moeten verantwoordelijk zijn en voldoen aan alle veiligheidsrichtlijnen.
Verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het doel is om onderdelen en materialen van hoge kwaliteit produceren door machines te
programmeren om de juiste bewerkingen uit te voeren.
CNC-machines bedienen om taken uit te voeren zoals boren, frezen enz.
Begrijpen van de specificaties van de taak en het gewenste resultaat bereiken aan de hand
van de CAD-tekeningen enz.
Instructies vertalen in computeropdrachten zodat de machines de juiste functie kunnen
uitvoeren
Voorbereiden van ruwe materialen en toolparts, evenals laden van de magazijnen van de
machines
Uitvoeren van een testrun op de machines om de productie kwaliteit te controleren en te
garanderen
Machines instellen om volledige cycli te voltooien om een groot aantal onderdelen te
fabriceren
Toezicht houden op de machines terwijl ze de taken uitvoeren en de nodige aanpassingen
doorvoeren om een beter resultaat te verkrijgen
Eindproducten inspecteren, meten en vergelijken met vereisten om te bepalen of het proces
goed is afgerond
Machines dagelijks controleren en onderhouden om de functionaliteit te garanderen

Vereisten
•
•
•
•
•
•
•
•

Bewezen ervaring als CNC-operator
Vaardigheden in het bedienen van CNC-machines en gereedschappen, evenals
gereedschappen voor precisiemetingen
Mogelijkheid om mechanische documenten en CAD-tekeningen te lezen en te interpreteren
Computervaardig met basiskennis van computerprogrammering en CAD / CAM
Mechanische aanleg en goede wiskundige vaardigheden
Een scherp oog voor detail en resultaatgerichte aanpak
Goede communicatievaardigheden
Middelbaar onderwijsdiploma of gelijkwaardig; certificaat of diploma in engineering of
relevante discipline is een plus

Wij bieden u
•
•
•
•

Een uitdagende job in een groeiend internationaal bedrijf in Leuven
Multiculturele omgeving
Fulltime dienstverband met een contract voor onbepaalde tijd
Competitieve salaris & voordelen (Ziekenfondsverzekering, groepsverzekering,
maaltijdcheques)

Geïnteresseerd?
Aarzel niet en stuur je CV en motivatiebrief naar hr.gce@gc.dental
In geval van vragen kan je onze HR-afdeling contacteren via +32 16 74 13 18
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