Machinaal
houtbewerker
(m/v, fulltime)

Heutink Productiepartners is onderdeel van de Heutink groep en gevestigd in Huissen.
In verband met verdere uitbreiding en professionalisering van onze machinale
houtafdeling zijn wij op zoek naar 2 nieuwe collega’s. Wordt jij onze nieuwe collega?

Over Heutink
Productiepartners
Heutink Productiepartners is een deskundige en
betrouwbare partner bij het ontwikkelen, produceren
en inrichten van slimme leer- en werkomgevingen
binnen de kinderopvang, het primair- en voortgezet
onderwijs. Met een team van ongeveer 60
medewerkers maken we hoogwaardig, duurzaam,
modulair en circulair meubilair en realiseren we
inrichtingsprojecten die vanzelfsprekend voldoen aan
de wet- en regelgeving en de ergonomische eisen.
Daarnaast zijn we gewend om maatwerk te
leveren op het gebied van: uitvoering,
materiaalkeuze en kleur.

Jouw functie
Voor de uitbreiding van ons team zoeken wij een ervaren
fulltime CNC-frezer/ Machinaal houtbewerker. Jij draait je
hand niet om voor het programmeren en het bedienen van
onze CNC-machines. Een verantwoordelijke, zelfstandige
baan met ruimte om jezelf te ontwikkelingen. Een fijne en
informele werksfeer en werktijden van 7.30 – 16.15 uur en
vrijdag van 7.30 – 15.00 uur.

Je werkzaamheden zijn...
√ het volgen van instructies middels werktekeningen
en werkopdrachten
√ het zelfstandig bedienen van diverse CNC-machines
√ Inmeten snijgereedschappen en onderhouden van
de machines
√ het bedienen van een paneelzaag en kantenaanlijmmachine als back-up
√ indien de gelegenheid er is, wordt er gerouleerd tussen
het machinale team. Op deze manier werken wij samen
om hoogwaardige producten af te leveren.

Jij...
√ hebt een relevante opleiding op mbo-niveau
CNC houtbewerking
√ hebt enige ervaring als CNC-frezer/Machinaal houtbewerker
en vindt het niet erg dat je in de drukke periodes af en toe
in een avondploeg moet werken
√ spreekt Nederlands
√ denkt ook graag mee om je afdeling verder te ontwikkelen
en te optimaliseren

Geïnteresseerd?
Kijk voor meer informatie op www.heutinkproductiepartners.nl Ben je enthousiast geworden?
We komen graag met jou in contact! Stuur jouw CV naar hr@heutink.nl

