Wilting is meer dan vijfendertig jaar actief als een bedrijf dat zich specifiek
richt op de productie van hoogwaardige fijnmechanische onderdelen en
modules. Onze klanten zijn Europese bedrijven die wereldwijd concurreren in
de high-tech en semiconductor industrie, maar ook in de lucht- en
ruimtevaart, voedselverwerking, automotive en meer. Wilting biedt
technologie, kwaliteit en logistiek die de concurrentiekracht van haar klanten
versterkt. Door de productieketen van begin tot eind in te richten,
kwaliteitscontrole te doen en de logistiek & planning te organiseren, kunnen
klanten rekenen op tijdige levering van het gecontroleerde en traceerbare
eindproduct. In de cultuur van Wilting ligt een diepgewortelde drang tot
ontwikkeling en vernieuwing verankerd. Een proces dat heeft geresulteerd in een topteam van bovengemiddelde klasse met
een mix van professionaliteit, probleemoplossend vermogen en daadkracht.
Op onze locatie in Eindhoven is een vacature ontstaan voor de functie van:

(Junior) Fijnmechanisch Bankwerker (32 - 38 uur – 4 daagse werkweek mogelijk!)
Jouw werkweek
Als (Junior) Fijnmechanisch Bankwerker leer jij bij ons de kneepjes van het vak. Zo leer jij hoe je de
finishing touch geeft aan hoogwaardige onderdelen of samenstellingen. Hiertoe ontbraam je met zeer
hoge nauwkeurigheid. Je brengt afdichtingsvlakken aan door middel van circulair polijsten en je boort,
tapt en ruimt. Ook reparatiewerkzaamheden en de validatie van producten door middel van
bijvoorbeeld drukvalmetingen horen bij je takenpakket.
Binnen Wilting staat ontwikkeling centraal. Dit betekent dat jij de ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen
in jouw vakgebied door zowel training on the job, als door scholing via cursussen en opleidingen.
Jouw competenties
▪
▪
▪

Mts/mbo-niveau door opleiding en/of ervaring, bij voorkeur in de richting van fijnmechanica,
werktuigbouwkunde of edelsmid.
Ervaring in een soortgelijke functie is een pre. Wij raden starters ook aan om te solliciteren!
Leergierig, nauwkeurig, probleemoplossend en doelgericht.

Dit bieden wij
•

•
•
•
•
•

•

•

Een baan voor 32 tot 38 uur per week met een direct dienstverband bij ons (4 daagse
werkweek is bespreekbaar)
Wij willen samen mooie resultaten behalen, dus de intentie is om met elkaar toe te werken naar
een vast contract.
Salaris tussen € 2.300 tot € 2.800 bruto per maand, afhankelijk van je kennis en ervaring.
25 vakantiedagen & 13 adv-dagen.
Reiskostenvergoeding van € 0,19 per km.
Goede pensioenregeling via Pensioenfonds PMT.
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.
Wij hechten veel waarde aan vakmanschap. Zo investeren wij niet alleen in het machinepark,
maar ook in het personeel d.m.v. opleidingen, cursussen en trainingen.
Diverse leuke personeelsuitjes!

Interesse?
Heeft bovenstaande vacature jouw interesse gewekt? Reageer dan snel door je sollicitatie te sturen
naar werken@wilting.eu. Voor vragen kun je contact opnemen met Bas van Lieshout (Teamleider
Montage) via het telefoonnummer 040-2052747.
Voor meer informatie nodigen we je graag uit om onze website te bezoeken www.wilting.eu
Wij verzoeken kandidaten om rechtstreeks te solliciteren bij Wilting en wensen deze vacature niet in te
vullen middels tussenkomst van een uitzend-, detacherings- of werving & selectiebureau. Acquisitie
naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

