Je wilt meewerken aan de lange termijnuitbouw van een bedrijf?
Je bent analytisch, people- en kwaliteitsgericht ?
Dan is IGW je ultieme passie!
IGW heeft een sterke reputatie als ontwerper en producent van tandwielen en mechanische componenten. Ze
zorgen voor de aandrijving van windturbines, compressoren, motoren voor cruiseschepen en energieopwekking.
Onze vestiging in Oostkamp staat in voor de ontwikkeling van nieuwe producten en is tevens ons internationale
hoofdkwartier van waaruit onze internationale productievestigingen aangestuurd worden. Met het oog op
expansie, kijken we verder uit naar:

Process Engineer Machining (CNC-programmeur) (m/v)
Functie:


Je voorziet de werkorders van alle nodige CNC-programma’s, opspanmiddelen, snijgereedschappen en werkinstructies
voor de machinale bewerkingen (draaien, frezen). (= +/- 75% van je takenpakket)



Je beheert de proceskennis, werkinstructies en procedures m.b.t. de draai- en freesprocessen.



Je optimaliseert de bewerkingsprocessen met focus op kwaliteit, productiviteit, efficiëntie, kost en veiligheid.



Je beheert de mogelijkheden & beperkingen van het huidige machinepark, je rapporteert opportuniteiten en
tekortkomingen en je implementeert voorstellen ter optimalisatie.



Je staat in voor het beheren, testen en opvolgen van nieuwe technologieën.



Je berekent en beheert de standaardtijden voor man en machine m.b.t. de verspanende processen.



Je geeft technische ondersteuning en training aan operatoren, andere afdelingen, leveranciers, klanten …



Je ondersteunt de Product Engineers door het opstellen van productiemethodes -en strategieën, het maken van
berekeningen en tekeningen, en het definiëren van de nodige materiaaltoeslagen voor het draaien en het frezen.

Profiel:


Je behaalde minimum een bachelor diploma elektromechanica



Je hebt 5 jaar relevante ervaring



Je bent gepassioneerd door de metaalbewerking en verspanende technieken



Je hebt ervaring in het frezen en draaien en in het cnc-programmeren ervan



Je bent communicatief, een problem-solver en hebt oog voor kwaliteit



Je bent een echte teamplayer



Je kan werken met CAD/CAM-software (Creo, EdgeCAM) en hebt kennis van machinesturingen (Siemens, Fanuc)



Je bent een analytisch denker die zin heeft voor detail en precisie

Aanbod:


Een uitdagende functie met toekomstperspectief in een internationaal technisch hoogstaand bedrijf



Salaris aangevuld met extralegale voordelen

Interesse:


Stuur je CV naar HR@IGWpower.com of neem contact op met de personeelsdienst op het nummer 050/83.32.39

