De dexter group is een flexibel netwerk van gespecialiseerde gereedschapmakers.
Zes bedrijven opereren wereldwijd in verschillende markten. Voor (potentiële)
klanten biedt de dexter group op deze manier een one-stop shop.
Coremans maakt deel uit van de dexter group en is gespecialiseerd in de
ISBM matrijzenbouw (Injectie Stretch Blow Moulding), thermoform- en spuitgietmatrijzenbouw en toelevering van vaak complexe machinedelen.
Wil jij deel uitmaken van ons team? Lees dan verder.

Gezocht:
LEERGIERIGE, PROACTIEVE EN HANDIGE
VERSPANERS (draaien en/of frezen 3 of 5-assig)
Wat ga je doen?
Ben jij een techneut die enthousiast wordt van het werken aan nauwkeurige
producten? Als verspaner ben je verantwoordelijk voor het produceren van een
gevarieerd gamma aan producten van diverse materialen. Wil je met ons meedenken over mogelijke verbeteringen om de productiviteit te verhogen en/of
ben je een specialist in dit vakgebied of wil je dat worden? Dan zoeken wij jou!
Wat neem je mee?
Je hebt al werkervaring of je studeert minimaal niveau 3 in een technische
richting zoals verspaning of werktuigbouwkunde. Je wilt je verdiepen in alle
aspecten van ons vak zoals frezen, draaien, boren en slijpen. Je maakt je dingen
snel eigen en durft eerlijk in de spiegel te kijken. Als je een foutje maakt, dan
leer je daarvan, je gaat niet zitten mokken en pakt weer door. Onze ervaren
mensen helpen je altijd. Zij luisteren ook naar jou, dus vertel ons maar wat er
beter, mooier en sneller kan.
Wat kun je verwachten?
Je komt te werken in een gezonde organisatie die wordt gekenmerkt door korte
lijnen en een platte organisatiestructuur. Door te investeren in opleiding,
scholing en kennisgroei binnen Coremans heb je allerlei mogelijkheden
om door te groeien in een vakgebied dat jou interesseert. Je komt te
werken in een enthousiast en flexibel team.
Ja, ik wil… en nu dan?
Bel, app of mail Sam Louwerse en maak een afspraak
voor een gesprek. We willen je graag ons mooie bedrijf
laten zien. Je kunt ook een dagje meelopen.
s.louwerse@coremans.nl | 06-12854996
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