
Ter uitbreiding zijn wij op zoek naar een:

Operator verspaning m/v
fulltime in 2 ploegen 

 ervaring pré maar niet vereist

Je werkzaamheden en verantwoordelijkheden komen (beknopt) op het volgende neer:
• Zorgen dat de machines in de avond en nacht de juiste producten en aantallen 

produceren;
• Verschillende machines beladen en lossen d.m.v. schroeven en opspannen van ruw 

materiaal;
• De werkplekken, machines en gereedschappen schoonmaken en onderhouden.

Jouw karakter en mentaliteit
Je bent een cruciaal onderdeel van een uitgekiend productieproces en werkt met 
geavanceerde machines. Daarom beschik je over de volgende eigenschappen en 
competenties:
• Je vindt het leuk om met je handen te werken en bent ultra precies. 
• Je bent flexibel en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
• Je bent gedisciplineerd, praktisch ingesteld en je weet van aanpakken.  
• Ervaring is niet vereist, een interesse in techniek is absoluut noodzakelijk. 
• Woonachtig binnen een straal van 30 km rondom Cuijk.

Werktijden
• Je werkt in 2 ploegen. De werkzaamheden vinden de ene week plaats van 6.30-15.30u 

en de andere week van 14.00-23.00u. Ploegentoeslag volgens CAO Metaal & Techniek.

Tevens zoeken wij een: 

Draaier/programmeur
Je werkzaamheden en verantwoordelijkheden komen (beknopt) op het volgende neer:
• Instellen en bewerken van enkel stuks en series met hoge toleranties en moeilijkheidsgraad.
• Zelfstandig programmeren. 
• Wisselen van gereedschappen.
• Uitvoeren van kwaliteitsmetingen (eerste productcontrole/tussentijdse controle) aan 

de bank.

Jouw karakter en mentaliteit
De volgende karaktereigenschappen zijn op jou van toepassing: leergierig, weerbaar, 
praktisch, productief, doorzetter, flexibel, gemotiveerd en teamplayer. 
• Minimaal drie jaar ervaring met CNC draaien en instellen. 
• Technische vooropleiding op MBO niveau in de richting Verspaning of 

Fijnmechanische Techniek.
• Het is een pre als je ervaring hebt met Mazatrol besturing.

Wat maakt werken bij SAM Precision B.V. uitdagend? 
• Een werkomgeving waarin gewerkt wordt met de nieuwste gereedschappen en 

Mazak draaibanken incl. Multi-Task machine met draai- en freesspindel; 
• Dagelijks werk je in een zeer moderne en vooruitstrevende technische omgeving; 
• Je werkt aan zeer uitdagende opdrachten met hoge nauwkeurigheid, toleranties en 

strakke tijdslimieten;
• Een geconditioneerde productiehal;
• Je hebt de beschikking over de nieuwste systemen en apparatuur van absolute topkwaliteit;
• Je werkt in een platte organisatie met korte communicatielijnen en informele 

omgangsvormen, en je bent onderdeel van een collegiaal en gedreven team.

Heb jij zin gekregen om aan de slag te gaan?
Dan willen we graag kennismaken met jou! Solliciteer direct via myrle@samprecision.nl t.a.v. Myrle Zegers of neem contact op via 0485-383425. 

Meer informatie over het bedrijf: www.samprecision.nl. Reacties worden vertrouwelijk behandeld. 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

SAM Precision is een technische toeleverancier in de 
fijnmechanische industrie en dé specialist in het verspanen 
van uiteenlopende materialen. Onze producten vinden hun 

weg naar uiteenlopende high tech sectoren: medisch, optisch, 
semiconductor en luchtvaart. Ons team bestaat uit ruim 25 
technisch specialisten man en vrouw, en delen allemaal de 

gedrevenheid en de passie voor techniek. 


