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‘G DULD IS EEN
SCHONE ZAAK?’
#ffwachten

Vacature
Pas jij binnen ons profiel?
• Geordende en gestructureerde werkwijze
• Volledig zelfstandig in het instellen en bedienen
van een forceermachine
• Technische tekeningen kunnen lezen/begrijpen
• Technisch vaardig, goed inzicht, accuraat,
nauwkeurig en kwaliteitsgericht
• Sterke communicatieve eigenschappen

Je takenpakket bestaat uit:
• Het beoordelen en correct vertalen van
technische tekeningen in (eind)producten
• Het zelfstandig instellen van een
forceermachine
• Het optimaliseren van het productieproces
• Product- en urenregistratie met behulp van een
ERP systeem
• Het uitvoeren van kwaliteitscontroles

We bieden jou:
• Een marktconform salaris met voorwaarden aan
de hand van CAO Metaal & Techniek
• Werk met een gespecialiseerd en fijn team
binnen een sterk groeiend productiebedrijf

Wil jij als Forceermachine
operator de wereld mooier
maken?
Full-time aan de slag in Gemert?

Forceermachine operator is een functie die nieuw is
binnen Creative Production. We verwachten vanaf begin
2022 deze machine toe te kunnen voegen aan ons
machinepark. De maximale diameter van de producten
die wij hierop gaan produceren zijn ø1000mm. Samen
met ons technische team blijf je het productieproces
verbeteren door productiemethodes aan te dragen.
Meer informatie of heb je interesse?
Stuur ons dan een mail ter attentie van
Christel van Berlo - cvberlo@creative-production.nl
onder vermelding van ‘ Sollicitatie Forceermachine operator’.

Creative Production BV
Wie zijn wij?

Creative Production is een bedrijf met een frisse
kijk op produceren, bewerken, assembleren en (na)
behandelen van metaal. Ons bedrijf groeit al jaren.
Wij onderscheiden ons in de markt en dat loont.
Producten creëren die de wereld mooier
maken, dat is wat wij bij Creative Production
doen! Producten die je elke dag tegenkomt
op weg naar huis, op weg naar je familie,
op weg naar je sportschool of tijdens
een wandeling of fietstocht. Je ziet ons
misschien niet direct, maar wij zijn er zeker!
Met producten in de evenementen- en
vrijetijdsbranche,
openbare
ruimte,
machinebouw,
interieurbouw,
algemene
bouw industrie en verpakkingsindustrie kom
je ons overal tegen. Ons team bestaat uit
een mix van jong talent en ervaren experts
die samen elke dag weer dat zelfde doel
willen realiseren. De wereld mooier maken!
Wil jij samen met ons ook de wereld mooier
maken? Laat zien wie je bent!

where steel comes to life

