Meettechnicus / CMM Programmeur | Wilting | € 3.000 - € 4.250
Wat is jouw uitdaging als Meettechnicus / CMM Programmeur?
Ben jij een Meettechnicus of CMM Programmeur die graag wil
werken voor klanten in de high-tech en semiconductor industrie,
aerospace en automotive? Of werk je momenteel in een
verspanende productieomgeving en wil je graag de stap maken
naar de kwaliteit? En voel jij je thuis in een betrokken team
binnen een organisatie met een gloednieuw meetmachinepark,
bestaande uit maar liefst 6 Zeiss CMM's? Check dan snel deze vacature van Wilting in Eindhoven!
Wilting is gespecialiseerd in de efficiënte productie van hoogwaardige fijnmechanische componenten
en modules. Met een Quality Award op zak – uitgereikt door ASML, één van hun grootste klanten –
richten ze zich niet alleen op klanten in de high-tech en semiconductor industrie, maar ook in de
lucht- en ruimtevaart, voedselverwerking, automotive en nog meer!

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden als Meettechnicus / CMM Programmeur?
Als Meettechnicus draag je zorg voor de vertaling van tekeningeisen van nieuwe producten naar
meetprogramma’s voor de Zeiss meetmachines. Je ondersteunt de productieafdelingen en
leveranciers met het uitvoeren van FAI's (First Article Inspections) en metingen van productieseries.
Daarnaast ben je vanaf het beginstadium betrokken bij NPI’s (New Product Introductions), waarbij je
ook contact hebt met klanten.

Jouw werkzaamheden bestaan o.a. uit:
•
•
•
•
•
•
•

het opstellen en testen van CMM meetprogramma’s met Calypso software op Zeiss
meetmachines;
het meten van complexe fijnmechanische onderdelen;
het optimaliseren van bestaande meetprogramma’s;
het initiëren van verbetervoorstellen m.b.t. interne processen en methodieken;
het inrichten van kwaliteitsprocessen en het overdraagbaar maken richting productie;
het ondersteunen van verbeterprocessen op het gebied van kwaliteit;
het uitvoeren van proces- en productcontroles, ook ten behoeve van het vrijgeven van
productie.

Wat heeft Wilting jou zoal te bieden?
De betrokkenheid van de medewerkers is bij Wilting door het hele bedrijf te voelen. Dat ze binnen de
organisatie weinig verloop hebben komt met name door het teamgevoel en hun open "Wilting"
cultuur. Hier ben je zeker geen nummertje!
Je komt terecht in een team bestaande uit 2 CMM Programmeurs, 2 Quality Engineers, 1 Allround
Kwaliteitsmedewerker en nog 4 Kwaliteitscontroleurs op 2 andere locaties. Jouw standplaats zal
Eindhoven zijn met af en toe werkzaamheden op hun locatie in Wintelre.
•

•

•

•

•

•
•

Direct dienstverband bij Wilting, na 1 jaar een vast contract.
Je krijgt een jaarcontract bij Wilting, dat bij goed functioneren na een jaar wordt omgezet
naar een vast contract!
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Passend salaris (€ 3.000 - € 4.250 of meer, afhankelijk van kennis en ervaring),
reiskostenvergoeding (tot 50 km enkele reis), CAO Metaal & Techniek, pensioenregeling via
Pensioenfonds PMT, 25 vakantiedagen en maar liefst 13 ATV dagen.
Een leuke bonus in de vorm van een omzetbonusregeling.
Afhankelijk van hoe het jaar is verlopen delen de medewerkers mee in het succes van de
organisatie. Per kwartaal wordt dit opgebouwd en 1x per jaar uitgekeerd. Dit levert vaak een
leuk extra zakcentje op!
Persoonlijke groei en ontwikkeling.
Wilting hecht veel waarde aan vakmanschap. Ze investeren niet alleen in het machinepark,
maar ook in het personeel d.m.v. opleidingen, cursussen, etc. Zoals ze het zelf omschrijven:
geen baan, maar een loopbaan!
Flexibele werktijden.
Je werkt in dagdienst per week 32 - 40 uur, je werktijden bepaal je in overleg met je
leidinggevende.
De mogelijkheid om 4 dagen te werken.
Diverse leuke personeelsuitjes!
De personeelsvereniging zorgt gedurende het jaar voor een aantal leuke activiteiten.

Wat breng je mee als Meettechnicus / CMM Programmeur?
•
•
•
•
•

Je beschikt over een mbo- / hbo-diploma of relevante werkervaring.
Ervaring met CMM-metingen en -programmering.
Ervaring met Lean en kwaliteitssystemen zoals SPC (Statistical Process Control) en MSA
(Measurement System Analysis) is mooi meegenomen.
Ervaring met Calypso is mooi meegenomen maar geen must.
Je bent communicatief vaardig en een echte teamspeler.

Ben je momenteel werkzaam in een verspanende productieomgeving en wil je graag de stap maken
naar de kwaliteit? Dan is er ook voor jou ruimte om met behulp van een opleidingsplan te groeien
binnen Wilting!

Waar ga je werken?
Wilting is al meer dan 35 jaar actief als bedrijf en heeft nog grootse groeiplannen voor de toekomst.
Ze richten zich specifiek op de productie van hoogwaardige componenten, assemblages en
samengestelde onderdelen. Wilting biedt technologie, kwaliteit en logistiek die de
concurrentiekracht van hun internationale klanten versterkt. Ze maken producten voor diverse
industrieën waaronder high-tech machinebouw, semiconductor, aerospace, automotive,
voedselverwerkende en medische industrie.
Begonnen als familiebedrijf zijn ze inmiddels uitgegroeid naar meer dan 100 medewerkers verdeeld
over 3 locaties met grootse toekomstplannen in het vizier. En met een gloednieuw
meetmachinepark, bestaande uit zes Zeiss CMM’s voel je je hier als Meettechnicus zeker thuis!
METAALKANJERS beheert deze vacature namens Wilting. Sollicitaties dienen dan ook via
Metaalkanjers te verlopen. Een goede klik tussen jou als potentiële collega en Wilting vinden we erg
belangrijk. De gesprekken over de vacature, jouw achtergrond en elkaars verwachtingen vinden
daarom plaats bij Wilting. Zo kunnen wij en ook jij ontdekken of er een wederzijdse klik is.
Heb je interesse in Wilting, de vacature of behoefte aan meer informatie?
Reageer dan via de sollicitatiebutton of mail je cv naar junice@metaalkanjers.nl. Liever bellen of
Whatsappen? Ook dan kun je terecht bij Junice Mauriks op 06 1825 8902, ook buiten kantooruren.

