GUARDIAN BV
Guardian BV is een snel groeiende, financieel gezonde onderneming en bestaat uit twee
®
bedrijfsonderdelen: Guardian en SFS Benelux. Guardian BV produceert en vermarkt
bevestigingssystemen voor de bouw. Guardian BV is gevestigd in Helmond en is onderdeel van
multinational SFS intec te Zwitserland.
Topkwaliteit producten, service op maat, innovatie en flexibiliteit zijn de belangrijkste pijlers voor ons
succes. In verband met de groei van onze onderneming zijn wij voor onze stansafdeling op zoek naar
een:
GEREEDSCHAPMAKER/ LEERLING GEREEDSCHAPMAKER
Als gereedschapmaker ben je verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:




Vervaardigen, repareren, modificeren van productiegereedschappen en machineonderdelen
Montage en demontage van productiegereedschappen
Diverse operationele activiteiten of de stansafdeling

Het periodieke onderhoud aan de productiegereedschappen wordt zoveel mogelijk door onze eigen
ervaren collega's uitgevoerd. Daarnaast hebben wij externe partners waar grotere en meer complexe
projecten worden ondergebracht.
In deze functie zul je het vak van gereedschapmaker “on-the-job verder ontwikkelen of leren”. Hierbij
wordt je geholpen door een ervaren collega die je gaat begeleiden. Je krijgt tevens de mogelijkheid
verdere opleidingen te volgen. Een leerling gereedschapmaker begint met voorbereidende en
ondersteunende werkzaamheden en gedurende de opleidingstijd wordt je voorbereid om te werken
als zelfstandig functionerend en vakbekwaam gereedschapsmaker.
De werkzaamheden vinden plaats in 2-ploegendienst.
Jouw profiel:
Voor deze functie denken we aan iemand die:




een technische opleiding op minimaal MBO niveau heeft gevolgd;
ervaring of kennis heeft wat betreft het lezen van technische tekeningen;
interesse heeft in het werken in een productieomgeving, met bereidheid tot werken in
ploegendienst;
 in staat is om zowel zelfstandig als in teamverband te werken
 verantwoordelijkheid neemt voor veiligheid en nauwkeurig werkt;
 van aanpakken weet, initiatief neemt en meedenkt om processen te verbeteren.
Wij bieden:
Een zelfstandige en uitdagende functie in een dynamische onderneming.
Salariëring passend bij de functie, opleiding en ervaring.
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het profiel?
Stuur dan je CV met sollicitatiebrief naar Peter Jost, emailadres: peter@guardian.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Kantooradres Afast Holding:
Guardian BV, Grasbeemd 14, 5705 DG Helmond
tel: 0492 597400 www.guardian.nl / www.sfsintec.nl

