AAN DE SLAG als
Conventioneel-Teach in draaier - Fagor
Bij Ruiter Machinefabriek Sneek zijn vakkundige mensen altijd welkom!
Wie zijn wij?
Ruiter Machinefabriek is al meer dan 145 jaar een begrip in Sneek. Van het maken van rammelende
paard-en-wagens naar de hightech van offshore en de hygiëne van de voedingsmiddelenindustrie.
Altijd weer meebewegen met de ontwikkelingen en de vraag. Als ondernemer hebben wij veel
personeel zien komen en gaan. Zowel op technisch vlak als op kantoor. We beseffen goed dat het
juiste personeel een belangrijke schakel is voor onze onderneming. We investeren daarom veel tijd in
het enthousiasmeren en opleiden van mensen voor en in de techniek.
De functie
Wij zijn op zoek naar een fulltime Conventioneel-Teach in draaier - Fagor om ons team in Sneek te
komen versterken. Je voert de volgende werkzaamheden uit:
• Draaien op een met Fagor bestuurde draaibank;
• Draaibank 2 meter tussen de centers en tot 900 in diameter.
Functie-eisen
Wij zijn op zoek naar iemand met de volgende capaciteiten/opleidingen:
• Ervaring als conventioneel-Teach In draaier;
• Ervaring met Fagor besturing;
• Je hebt een flexibele instelling en kunt zelfstandig werken;
• Je bent 40 uur per week beschikbaar.
Wat hebben wij te bieden?
• Een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste baan;
• 25 vakantiedagen en 8% vakantiegeld per jaar;
• ADV dagen volgens CAO;
• Goede pensioenregeling;
• Gezellige werksfeer;
• Onkostenregeling;
• Opleidingsmogelijkheden.
Reageren of meer informatie?
Het liefst ontvangen wij je sollicitatie (motivatiebrief met CV) per mail via info@ruitersneek.nl.
Wanneer je vragen hebt dan kun bellen op nummer 0515 44 55 30 of een mailtje sturen.

Website: www.ruitersneek.nl
E-mail: info@ruitersneek.nl
Telefoon: 0515 - 44 55 30

Hoofdkantoor & werkplaats:
Schoenmakersstraat 17
8601 WC SNEEK

PEG installatie / montage- &
assemblagehal:
Pottenbakkersstraat 10C/10D
8601 WS SNEEK
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