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CNC Frezer (38 uur) 
 
Wegens groei in onze organisatie zijn wij op zoek naar een CNC Frezer. 
Ben je op zoek naar een leuke uitdaging bij een jong en dynamisch bedrijf? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 

Onze organisatie 
HWI Group bestaat uit HWI Machining en TM Filters. HWI Machining is gespecialiseerd in CNC draai- en 
freeswerk. Voor onze klanten in de aandrijftechniek, (petro)chemische industrie, olie‐ en gasindustrie, 
offshore en maritieme industrie fabriceren wij complexe werkstukken van enkelstuks tot middelgrote series 
waaraan hoge kwaliteitseisen worden gesteld.  
HWI is door DNV-GL ISO 9001 gecertificeerd en door Germanische Lloyd bevoegd tot doorstempelen van 
3.1 materiaal chargenummers 
 
Wij werken vanuit ons kantoorpand en productieruimte van ruim 2200 m2 in Alphen aan den Rijn. 
 
Functieomschrijving en verantwoordelijkheden: 
De CNC Frezer is verantwoordelijk voor het programmeren en uitvoeren van verspanende bewerkingen in 
verschillende materialen (zoals bijvoorbeeld staal of RVS). Voor de bewerking maken wij gebruik van  
CNC banken met Fanuc-besturing. 
 
 Zelfstandig programmeren van de machine; 
 Tekeningen lezen en begrijpen; 
 Machine productie gereed maken; 
 Gereedschappen inzetten en instellen; 
 Maatvoering controleren (inclusief meetrapporten). 

 
Wij zoeken een collega: 
 
 Met een afgeronde opleiding op MBO niveau (bijvoorbeeld LIS);  
 Wie zelfstandig kan programmeren; 
 Wie ervaring met Fanuc heeft; 
 Wie resultaatgericht en nauwkeurig werkt; 
 Met ervaring met Esprit / CadCam (dit is een pré). 
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Wat bieden wij? 
 
 Een fulltime afwisselende uitdagende functie met uitzicht op een vast dienstverband; 
 Een goed salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring; 
 Mogelijkheden voor opleidingen/cursussen; 
 Een aantrekkelijke werkomgeving binnen en jonge enthousiaste en groeiende organisatie; 
 Collegialiteit en een positieve werksfeer; 
 Dagelijks verzorgde lunch met alle collega’s. 
  
 
Jouw reactie aan HWI Machining:  
Solliciteren kan door ons een mail te sturen met daarin een motivatie waarom je de meest geschikte 
kandidaat voor deze functie denkt te zijn samen met je cv. Je kan mailen naar Marjolein van Vroonhoven 
op e-mail adres MvanVroonhoven@hwimachining.com 
Mocht je meer informatie willen over de vacature kan je bellen naar telefoonnummer  
+31 (0)172-745393. 
 
 

 


