LINCO Food Systems B.V. maakt onderdeel uit van de BAADER Groep die zich met wereldwijd ruim 1100
medewerkers bezighoudt met de ontwikkeling, verkoop en installatie van machines voor de
levensmiddelenindustrie. Met meer dan 60 jaar ervaring behoort LINCO tot de top 3 in dit marktsegment.
Bij LINCO Food Systems in Doesburg werken ruim 90 medewerkers aan de ontwikkeling en productie van
hoogtechnologische (onderdelen van) machines voor de pluimveeverwerking.
Voor ons team in Doesburg zijn we per direct op zoek naar een:

2 CNC Frezers voor een 3 assige freesmachine (m/v)
Ben jij een ervaren CNC Frezer op een 3-4 assige CNC freesmachine en op zoek naar een baan met uitzicht op een
vast dienstverband bij een groeiend bedrijf? "Frees" dan niet langer, want wij hebben de geschikte baan voor
jou! De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
 Het lezen van tekeningen, (maat, vorm- en plaats toleranties) ;
 Het zelfstandig schrijven van of wijzigen van programma's voor CNC-bewerking;
 Het zelfstandig opspannen van het materiaal en de gereedschappen;
 Het bewerken van de werkstukken volgens aangeleverde specificaties;
 Bepalen van de juiste bewerking volgorde;
 Het uitvoeren van tussentijdse en eindcontroles aan de hand van de werktekening;
 Het naleven van de Veiligheids- en Arbovoorschriften op de afdeling;
 Bijdragen aan een goede werksfeer op de afdeling;
 Kennis van producten en materialen en toepassing van de betreffende gereedschappen;
 Het kunnen lezen en interpreteren tekeningen (ook de Engelse termen);
 Enige kennis van Mazak (Mazatrol) besturing is welkom.
Functie-eisen
 Afgeronde opleiding MBO (niveau 3) Werktuigbouwkunde / verspaning;
 Relevante werkervaring tussen de 2 en 5 jaar;
 In staat zijn zelfstandig machines te programmeren en in te stellen;
 Werkt nauwkeurig en heeft een hoog kwaliteitsbewustzijn;
 De potentie en bereidheid om zijn kennisniveau op peil te houden en zo nodig uit te breiden;
 Uitstekende primaire en secundaire voorwaarden;
 Prettige werksfeer binnen een groeiende organisatie;
 Werken in een prettige, informele werkomgeving binnen het team van ca. 15 personen;
 Variatie in freeswerkzaamheden;
 De functie wordt uitgeoefend in 2 ploegen dienst.
Ben jij geïnteresseerd in deze uitdaging en wil jij bijdragen aan ons succes?
Stuur dan jouw korte motivatie en CV naar:
Linco Food Systems B.V.
t.a.v. F. Jentink
Broekhuizerweg 6
6983 BM Doesburg
femke.jentink@baader.com
www.baader.com

