apt Extrusions B.V. in Roermond is onderdeel van een internationale groep van bedrijven
die aluminium profielen vervaardigt en bewerkt. In Roermond werken ca. 175
medewerkers die primair de markten Benelux, Duitsland, UK en Scandinavië bedienen en
een omzet realiseren van ca. € 75 miljoen per jaar. De belangrijkste branches voor ons
zijn bouw, automotive en industrie.
Binnen de afdeling Productie zijn wij op zoek naar een:

Medewerker Zaagmachine
Deze functie houdt in: het regelen en uitvoeren van zaagbewerkingen voor de
vervaardiging van aluminium profielen. De hoofdactiviteit van de functie is het bewerken
van aluminium profielen met zaag- (bewerking) machines.

 Taakomschrijving:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Regelen van bevoorrading van profielen en verpakkingsmaterialen en bewaken van
de kwaliteit;
Verzamelen en bestuderen van de benodigde profielen, (verpakkings)materialen en
werkvoorschriften voor de uit te voeren werkzaamheden van het team;
Werken middels de opgestelde planning, rekeninghoudend met prioriteiten;
Met behulp van zaag- (bewerking) machines zorgdragen voor de verwerking van
aluminium profielen;
Bewaken van de kwaliteit (volgens specificaties) op het gebied van zaagsnede,
controle van lengte en oppervlaktekwaliteit zodanig dat het geleverde materiaal
voldoet aan de klanteis;
Het uitvoeren van het preventieve onderhoud middels onderhoudschema en dit op
dag/- weekbasis.
Doet voorstellen ten aanzien van verbeteringen van werkmethoden en inrichting
werkplekken en machines.
De medewerker moet zelfstandig in staat zijn om de machines correct te
programmeren.
Correcte registratie van productiviteit in systeem ProAlpha.

 Handvaardigheid:
o
o
o
o

Het in- en afstellen en bedienen van de machines;
Inleggen, uitnemen en opbergen van onderdelen;
Het hanteren van meetgereedschappen;
Verpakkingen dichtmaken middels instructie;

 Verantwoordelijkheden:
o
o
o
o
o
o

Correcte machinebediening;
Voorkomen van beschadigingen aan machines, onderdelen en producten;
Werken volgens en toezien op de naleving van de voorschriften.
Juiste maatvoering;
Feedback aan afdelingshoofd;
De medewerker zaagbewerking heeft een stimulerende functie en regelt de team
overlappende zaken binnen zijn team en zorgt voor een goede werkoverdracht naar
het opvolgende team.

 Opleiding:
o
o

Een afgeronde opleiding op MBO-niveau (technisch).
Heftruck diploma is een vereiste, dit kan ook intern geregeld worden.

 Ervaring:
o
o

Ervaring in de metaal (draaien en frezen) kennis;
CNC is een pré.

 Kennis:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Werking, bediening, in- en afstellen van machines;
Lezen van tekeningen en werkvoorschriften;
Meetgereedschappen, zoals schuifmaat en mallen;
Bewerking van aluminiumprofielen;
Verpakkingsmethodes en bijbehorende verpakkingsmaterialen;
Kwaliteitsvoorschriften;
Veiligheids-, arbo- en milieuvoorschriften;
Werken volgens prioriteiten;
Productiestroom/routing;
Invullen van gegevens in ERP pakket;
Goede beheersing van de Nederlandse taal. De Duitse taal kunnen lezen en spreken.

 Aanbod:
Voor deze uitdagende baan bieden wij een aantrekkelijk pakket van arbeidsvoorwaarden.
Perspectieven voor de verdere loopbaan ondersteunen wij met een persoonlijk
ontwikkelingsplan.

 Sollicitatie:
Wil je solliciteren of mocht je nog wat aanvullende informatie wensen, mail dan naar
jobs.roermond@apt-alu-products.com.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

