Wijmoco is gevestigd in het hart van de stadsregio Arnhem – Nijmegen. Ons bedrijf bestaat al meer
dan 50 jaar en dat is niet voor niets. Wij voeren projecten uit in woning- en utiliteitsbouw voor het
plaatsen van aluminium gevelsystemen. Hierbij valt te denken aan vliesgevels, kozijnen, ramen,
deuren, schuifpuien, serres, etc. Bij Wijmoco werken bijna 50 werknemers bestaande uit o.a. een
productie- en montageteam en werkvoorbereiders.
Werkwijze
Op kantoor zijn werkvoorbereiders continu bezig met het verzorgen van tekenwerk en
bewerkingsvoorschriften, zodat het productieteam dit vervolgens kan uitwerken. De aluminium
profielen komen voor de eerste bewerking binnen bij de zaagafdeling. In deze werkplaats wordt er
met de nieuwste innovaties op het gebied van technologie gewerkt. Wanneer de zaagafdeling klaar
is, neemt de assemblageafdeling het verder over. Voor onze zaagafdeling zoeken wij momenteel een:

Productiemedewerker / medewerker
machinale aluminium bewerking / CNC en zaag (38 uur)
Functieomschrijving
Het productie proces van onze aluminium kozijnen is geen lopende band werk, elk product is uniek
en gemaakt conform de specifieke wensen van de afnemer. Daarom is het van belang dat je met veel
aandacht en precisie kan werken. Bij Wijmoco werken we op de zaagafdeling met diverse Elumatec
machines, het heeft daarom de voorkeur dat je reeds de ervaring hebt om met een CNC machine
en/of zaag te werken. Kleine problemen met de CNC of zaag kan je zelfstandig oplossen. Het is
belangrijk dat je zeer nauwkeurig werkt en je leergierig bent.
Wij vragen
• Je hebt een juiste werkinstelling m.b.t. aanwezigheid en inzet en je werkt nauwkeurig;
• Je vind techniek interessant en werkt graag met je handen;
• Je kunt technische tekeningen en werkomschrijvingen lezen;
• Je kunt goed werken met de computer en de CNC machine;
• Je kan zelfstandig de machine laden en aanzetten, kleine storingen kan je zelfstandig oplossen;
• Bij voorkeur heb je ervaring in het produceren van aluminium of stalen kozijnen.
Herken jij je in dit profiel en ben je benieuwd wat Wijmoco jou te bieden heeft? Neem dan contact
op met de afdeling Personeelszaken via peno@wijmoco.nl of telefonisch via 026 – 327 55 55.

Acquisitie door intermediairs, multiposters, vacaturebanken en overige aanbieders wordt niet op prijs gesteld.

