Vacature productiemedewerker CNC (m/v)
Over ons
Rubaflex is een dynamisch familiebedrijf, dat zich sinds 1990 bezighoudt met o.a. de verkoop van
rubber afdichtingen, kunststoffen, slangen, slangassemblages en slangkoppelingen. Onze producten
vinden wereldwijd hun weg naar o.a. de scheepvaart, scheepsbouw, offshore, technische groothandel,
verschillende takken van industrie en tussenhandel. Kernwaarden van ons bedrijf zijn kwaliteit,
servicegerichtheid en snelheid van leveren. Wij bezitten naast een groot magazijn met voorraad ook
een moderne productiehal, waar we o.a. kunnen stansen, CNC-snijden, draaien, zagen, boren en
vulkaniseren.
Wat wij bieden
Een fulltime (40 uur) functie als productiemedewerker CNC, waarin je een grote verantwoordelijkheid
hebt. Daarnaast bieden we een prima arbeidsvoorwaardenpakket. Je gaat werken bij een succesvol
bedrijf met een leidende positie in de markt, met aansprekende producten en merken; financieel
gezond en een helder en ambitieus groeiscenario.
Over je rol als productiemedewerker CNC
Als bediener van de snijmachine zorg je er dagelijks voor dat de opdrachten goed in de machines
verwerkt worden en zo efficiënt mogelijk uitgevoerd worden (nesting). Voor deze functie heb je
zeker een goede mate aan rekenkundig inzicht nodig, zodat je resultaatgericht om kunt gaan met
het materiaal dat wordt bewerkt. Je bent zelf verantwoordelijk voor het instellen, organiseren en
alle werkzaamheden rondom de snijmachines zodat alles optimaal blijft draaien. Daarnaast houd je
zicht op de staat van de machines en geef je de opdracht wanneer er onderdelen vervangen moeten
worden. Ook is het de bedoeling dat je zelf de voorkomende storingen oplost in de machines.
Wat wij vragen
•
•
•
•
•

Je hebt ervaring in het werken met CNC snijmachines.
Je hebt MBO technisch werk- en denkniveau.
Je hebt een actieve werkhouding, werkt secuur, bent flexibel, leergierig en betrouwbaar.
Je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse of Engelse taal.
Je woont bij voorkeur in de omgeving van Schiedam/Rotterdam.

Bedrijfscultuur
Bij Rubaflex heerst een prettige en ongedwongen werksfeer. Hoog in het vaandel staat een goede
servicegerichtheid naar onze klanten. Dit uit zich in een goede interne samenwerking tussen verkoop,
inkoop, productie en expeditie om zo onze klanten optimaal te kunnen bedienen.
Solliciteren
Interesse? Stuur je cv en motivatiebrief naar vacature@rubaflex.nl. Heb je vragen? Neem telefonisch
contact op via 010 409 2000 en vraag naar Cor van der Plas.
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