
Je staat in voor de voorbereiding, instelling en programmatie van een ultramoderne CNC machine
Je kan technische tekeningen omzetten in afgewerkte stukken
Je kan berekeningen maken
Je voert kwaliteitscontroles uit bij afgewerkte producten

Vrienden omschrijven je als een 'plantrekker' en jouw i's hebben puntjes - altijd
Je hebt kennis van CNC sturing
Door je technische opleiding of je ervaring ben jij de juiste man op de juiste plaats
Je weet de juiste prioriteiten te stellen, beschikt over een sterk technisch inzicht en hebt aandacht
voor kwaliteit en veiligheid
Je spreekt Nederlands of Frans en kan vlot communiceren in het Engels

Een vast contract in een steeds verder groeiende onderneming
Een loon in functie van jouw ervaring aangevuld met diverse extra legale voordelen
Vrije opname van jouw vakantiedagen, teambuildings, nieuwjaarsreceptie, opleidingen, bijscholing, ...
Je wordt tewerkgesteld in onze vestiging te Doornik

Hoe ziet jouw dag eruit? 

5 redenen waarom dit iets voor jou is: 

Ons aanbod: 

Hebben wij jouw interesse opgewekt?
Stuur je motivatie en CV door naar stephanie@alumac.be of contacteer ons op 056 66 25 95

Wil je een kijkje nemen in onze 3 bedrijven, wie we zijn en wat we doen?
Bekijk de video's onderaan onze jobpagina op www.alumac.be/jobs of check ons YouTube kanaal.

ALUMAC construct is als COP erkend carrosseriebedrijf gespecialiseerd in de opbouw
en inrichting van vracht- en bestelwagens. Maatwerk is een belangrijke troef.
Jaarlijks bouwen we meer dan 600 voertuigen op. We vormen 1 sterk team met
ASTEMAC en AMC parts. Omwille van onze snelle groei zoeken wij een nieuw
enthousiast talent om mee te bouwen aan onze toekomst.  

Ons zusterbedrijf ASTEMAC investeerde onlangs in een splinternieuwe
lasermachine van Mazak. Daarom zoeken wij voor onze vestiging in Doornik een
enthousiaste CNC operator.
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