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(ASSISTENT) CNC FREZER
Ben je flexibel inzetbaar en bereid met je collega’s zo 
optimaal mogelijk gebruik te maken van de CNC 
Machines?

WAT GA JE DOEN ALS CNC FREZER BIJ TABB? 
Je vervaardigt zelfstandig – onderdelen van – producten van metalen, 
kunststoffen en hout door middel van verspanende bewerkingen die met de 
CNC freesmachines worden uitgevoerd. 

ALS (ASSISTENT) CNC FREZER BINNEN TABB : 
*De schuingedrukte tekst is alleen van toepassing op de ervaren frezer, niet 
op de assistent.

• Lees en interpreteer je opdrachten, zet je werktekeningen om naar 
hulptekeningen in Vectorcam en Camworks
• Span je producten op de CNC-freesmachine. 
• Bedien je de CNC-freesmachine. 
• Schrijf je nieuwe CNC-programma’s. 
• Het oproepen en/of het wijzigen van bestaande CNC-programma’s. 
• Onderhoud je (preventief) de CNC-freesmachine en gereedschappen, bestel je 
onderdelen. 
• Lever je input voor freesplanning. 
• Controleer en meet je gefreesde producten. 
• Bewerk je producten na 
• Innoveren en technologische ontwikkelingen toepassen om productie zo 
efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren. 

WAT BRENG JE MEE : 
• Minimaal MBO werk- en denkniveau (technische opleiding) minimaal 2 jaar 
aantoonbare ervaring als CNC frezer. 
• Affiniteit met interieurbouw, werktuigbouwkunde of metaal en/of goed 
technisch inzicht 
• Goede beheersing van het programma Vectorcam
• Ervaring met 3-assig frezen is een must, ervaring met 5 assig frezen is een pré 
• De volgende competenties ; Zelfstandigheid, Flexibel, Allround vakmanschap, 
Leerbereidheid, Nauwkeurigheid, Kwaliteitsbewustheid, Innovatief, 
Gedisciplineerd 

WAAR KOM JE TERECHT?
Je komt in een team van ambitieuze en vakbekwame collega’s. Als CNC frezer 
werk je in een hectische, uitdagende en informele werkomgeving waarin je de 
mogelijkheid krijgt om jouw kennis optimaal te benutten en jouw vakkennis uit 
te breiden. Er wordt veel waarde gehecht aan collegialiteit, inzet en 
enthousiasme binnen onze open en directe cultuur.

WAT BIEDEN WIJ JOU?
• Een uitdagende baan binnen een innovatieve groeiende organisatie
• Een uitstekend en marktconform salaris, afhankelijk van je opleiding en 
ervaring
• Een betrokken werkgever met prima voorwaarden, denk hierbij aan 
werkkleding en beschermingsmiddelen, een goede bedrijfspensioenregeling en 
doorgroeimogelijkheden.

mailto:Lettyd@tabbinteriors.com

	(ASSISTENT) CNC FREZER



