BEP EUROPE nv - Ten Briele 6 – B-8200 BRUGGE
BEP EUROPE nv is één van de grootste spelers op de markt van de eindelijn testmachines voor
de automobielindustrie. Onze rollenbanken, spoorbanken, lichtafregel systemen... worden
volledig in onze vestiging ontwikkeld en geproduceerd. Tot onze klanten behoren alle bekende,
wereldwijd gevestigde autoconstructeurs.
BEP EUROPE nv is gevestigd aan de rand van Brugge, in het industrieterrein “Ten Briele” en is
vlot bereikbaar. Momenteel stellen wij een 130-tal personen te werk.
Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een :
MACHINEOPERATOR- DRAAIER (m/v)
Functie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Draaien van stalen en RVS onderdelen volgens plan
Instellen van draaibank, toerentallen, voeding en aanzet naar eigen inzicht, met mogelijk
gebruik van richttabellen
Kiezen van aangepaste snijgereedschappen naar vorm en materiaal in functie van de uit te
voeren bewerking en te bewerken materiaal
Opspannen en afwerken van werkstukken naar eigen inzicht : tussen centers, in universele
klauwplaat, in kauwplaat met afzonderlijke klauwen, op montageplaat, eventueel met
gebruik van spanbussen of opspandoorns
Uitvoeren van alle draaibewerkingen : langsdraaien, vlakdraaien, conisch draaien,
profieldraaien, excentrisch draaien, boren, uitboren, ruimen, enkelvoudige schroefdraad
snijden, kartelen
Realiseren van passingen binnen toleranties tot IT 7 (bij uitzondering tot IT 6)
Controle van de stukken bij middel van meetlat, schuifmaat, micrometers, meetklokken,
tolerantiekalibers, eindmaten
Te bewerken stukken worden aangeleverd en afgehaald aan de werkpost door brigadier
Veiligheids-en kwaliteitsnormen nauwgezet opvolgen
Orde en netheid rondom de werkpost respecteren

Profiel en vaardigheden:
•
•
•
•
•

Technische scholing mechanica of gelijkwaardig door relevante werkervaring.
Zelfstandig kunnen werken
Op een degelijke wijze tekeningen /plannen lezen en kunnen interpreteren
Goed onderlegd zijn in het werken met meetinstrumenten, rolmaat, schuifmaat en meetlat
Oog hebben voor details en precisiewerk kunnen afleveren

Aanbod
Wij bieden een gevarieerde functie met een contract van onbepaalde duur in een internationale
omgeving, een competitief salaris en een aangename werksfeer
Contact
Heb je interesse in deze functies, stuur dan jouw cv naar :
BEP EUROPE nv- Ten Briele 6 - 8200 BRUGGE
Veerle Vanoverberghe – veerle.vanoverberghe@be.bepco.com
www.bepco.com

