
 

Vacature: 5-Assig CNC Frezer 

Bij Poelman Precision werk je met 5-assige Hermle bewerkingscentra en Heidenhain besturing. 
Je bent verantwoordelijk voor het verspanen van complexe werkstukken in kleine tot grotere aantallen. 
Je bent onderdeel van een jong en flexibel team met zeer ervaren en minder ervaren frezers. Als je 
bent ingewerkt verwachten we dat je meedenkt over het werk, het frezen en de volgorde van 
werkzaamheden. De meeste van onze frezers hebben een voltijds contract en werken 4 dagen per 
week in dagdienst. Je bent dan elke week dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag vrij. Je kunt ook 5 
dagen in de week werken. 
 

Je werkzaamheden bestaan uit: 

• Frezen op 5-assige Hermle CNC-freesmachines met Heidenhain besturing. Dat kan nieuw en 
bestaand werk zijn. 

• Terugkoppelen van je bevindingen aan collega frezers, de planning en de werkvoorbereiding 
zodat we kunnen verbeteren. 

• Het beladen van de automatiseringssystemen (Hermle, Lang en Cellro) 
• Het uitvoeren van productcontroles, ook in de meetkamer en met de Mitutoyo meetmachine. 
• Proactief meewerken aan het toepassen van verbeteringen.  
• Samenwerken in een leuk, flexibel team waar gewerkt en gelachen wordt. 
• Het schoon en netjes houden van je machine. 
• De freesprogramma’s krijg je aangeleverd en zijn geschreven met Siemens NX (of Edgecam). 

Wat bieden wij? 

• Zelfstandig werken aan mooi 5-assig freeswerk. 
• Ontplooiingsmogelijkheden (bijvoorbeeld meetkamer, planning, gereedschapsbeheer, CAM). 
• Een prettige werksfeer. 
• Werken met Hermle C800, C400 en C32U dynamic. Altijd met Heidenhain besturing. 
• Onze machines krijgen elk jaar gepland onderhoud en worden zo in goede conditie gehouden. 
• Flexibiliteit. Doordat we alleen Hermle machines en Heidenhain besturing hebben kunnen we 

goed onderling wisselen en ruilen. 
• Je kunt kiezen voor 4 dagen werken en elke week 3 dagen vrij. 
• Een vast CAO contract. 
• Een salaris ruim boven de CAO. 

Wat verwachten wij van je? 

• Je bent een vakman en kunt tekening lezen. 



 
• Je kunt zelfstandig 5-assige freesmachines afstellen. 
• Je kunt technische tekeningen lezen. 
• Je werkt schoon, netjes en veilig. 
• Je denkt en werkt flexibel en zegt wat je vindt. 
• Je wilt graag bijleren en staat open voor verbetering. 
• Ook leerlingen en zij-instromers kunnen solliciteren. Dan gelden andere regels: wie ben je, 

hoe ben je, wat kun je al en heb je het in je om een topfrezer te worden? We kijken dan 
samen hoe we een vakman van je kunnen maken. Je zult 1 dag in de week naar school gaan 
en een erkende vakdiploma halen. Goed voor ons en goed voor jouw toekomst. 

Wie zijn wij? 

Poelman Precision is met zo’n 20 medewerkers gevestigd in Wanroij. We hebben een losse en open sfeer. 
Iedereen doet mee en mag zijn of haar mening geven. Elke 5 weken zitten we met het hele team bij elkaar en 
lunchen we samen. We nemen met elkaar door wat er speelt en wat we doen. We spreken zaken met elkaar af. 
We doen dit al jaren zo omdat we het beste uit onze mensen willen halen. 

Wij hebben gekozen voor 100% specialisatie op 5-assig frezen. Daar zijn wij dus goed in en we worden er 
steeds beter in. Dat willen we en dat doen we elke dag.  

Wij hebben klanten die dat weten en daarom voor ons kiezen. We werken voor topmerken en top industrieën. 

 

Interesse? Bel of schrijf ons via 0485-470383 of info@poelmanprecision.nl 
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