OPERATOR WATERJET
WIJ ZOEKEN EEN OPERATOR VOOR ONZE WATERJET, FULLTIME FUNCTIE (M/V)
WIE ZIJN WIJ
KGS is een familiebedrijf, vol met hardwerkende en toegewijde professionals. Wij zijn ‘s werelds toonaangevende fabrikant van flexibele diamantschuurmiddelen en gemetaliseerd gaas. KGS is continue bezig met
het ontwikkelen van nieuwe producten en productietechnieken.
KGS is een internationaal bedrijf, dat in 1952 in Zwitserland werd opgericht. Vandaag is het bedrijf
gevestigd in vele Europese landen, maar ook in Noord-Amerika, het Midden-Oosten, Singapore, India,
China en Australië.

FUNCTIE
De operator programmeert, bedient en onderhoudt de waterjet-machine. De waterjet is een complexe
machine die intensief onderhoudsgevoelig is en dagelijks onderhoud nodig heeft. De operator zal vooral
zelfstandig werken.
WERKZAAMHEDEN
• Bedienen van de machine en het verzorgen van dagelijks en preventief onderhoud
• Zelf bepalen van de optimale tijdsindeling, binnen de vastgestelde productieplanning
• Kwaliteit controleren op geproduceerde stukken
• Concrete en meest veilige en efficiënte aanpak bepalen binnen de geldende bedrijfseigen richtlijnen
en richtlijnen van de klant.
• Communicatie met leidinggevende, andere afdelingen en eventueel klanten over voortgang, resultaat
en kwaliteit.
OPLEIDING EN ERVARING
• MBO technische opleiding
• Kennis van Mechanica & elektronica
• Ervaring in een productie-omgeving in de functie van operator
• Bedienen, instellen en onderhouden van machines
BENODIGDE PERSOONLIJKE EIGENSCHAPPEN / COMPETENTIES
• Technisch inzicht & probleemoplossend vermogen
• Nauwkeurig & kwaliteitsbewust
• Gemotiveerde en sociale werkhouding
• Goede communicatieve vaardigheden
• Hoog verantwoordelijkheidsgevoel, passend bij onze dure producten & machines
• Zelfstandig kunnen werken
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WAT BIEDEN WIJ JOU
Je komt te werken in een dynamische en prettige werkomgeving die veel ruimte en kansen biedt. Wij
bieden je de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen. Ook is er ruimte voor jouw creativiteit en om
zelf initiatief te nemen. Daarnaast bieden wij:
• Een baan bij een internationale producent van diamantgereedschappen;
• Enthousiast team van collega’s met een enorme drive;
• Een inspireerde werkomgeving, met korte lijnen en afwisselende werkzaamheden.
• Innovatieve organisatie die ‘out of the box’ kan denken
• Open communicatie
• Bedrijf met een sterke intrinsieke motivatie om te blijven groeien en ontwikkelen
• Flexibele werkgever

Vragen over deze vacature? Neem contact op met Marieka de Jong: m.dejong@kgs.swiss of
0525-683300
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SOLLICITATIEPROCEDURE BESTAAT UIT:
Selectie van kandidaten op basis van email + CV
Telefonische kennismaking
Eerste gesprek met HR
Tweede gesprek met toekomstige collega’s
Contractvoorstel

Als je interesse hebt in deze vacature ontvangen wij graag een motivatiebrief en CV. Deze kan je
versturen naar personeelszaken@kgsdiamond.com

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld
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