
CNC Draaier (m/v)
40 uur / week



DE UITDAGING
Tot de werkzaamheden behoren o.a.
• Tekening lezen, inclusief: werkvoorbereiding, eventuele toevoegingen vanuit eerder 
• bewerkingen, gestelde kwalitatieve norm (toleranties en/of nauwkeurigheden)
• Vanuit ervaring of in overleg met leidinggevende/collega het bepalen van toegiften voor 
• veredelingsprocessen en/of nabewerkingen, teneinde deze delen in het totaaltraject zo 
• gunstig mogelijk te bewerken;
• Berekenen van voorkomende hoeken, snijpunten en dergelijke;
• Programmabeheer op PC/machine, m.b.v. Heidenhain-meetsysteem;
• Alle voorkomende draaiwerkzaamheden met variërende toleranties tot 0,01 mm, zowel 
• op conventionele- als CNC-wijze;
• Vervaardigen van klein tot middelgrote series met onderlinge spreidingen binnen 
• producttoleranties tot 0,01 mm.
• Visueel, geometrisch en functioneel controleren van zowel intern als extern toegeleverde 
• producten, alsmede de eigen half- en/of eindproducten;
• Opstellen van meetrapportages op verzoek van leidinggevende.
• Dagelijks onderhoud van de machine en gereedschappen;
• Leveren van bijdragen aan de continue verbetering van kwaliteitsaspecten;



BESCHIK JIJ OVER SUPERKRACHTEN?
Bij GDO zijn wij continue op zoek naar nieuwe collega’s die onze dienstverlening naar een 
hoger technisch niveau tillen en de uitdaging zien tussen technische en commerciële 
kansen. We zoeken collega’s die uitblinken in ieder hun specialisatie of expertise, zodat 
wij al deze krachten kunnen bundelen en als organisatie sterker worden. De kracht van 
GDO is het stimuleren van jouw talent zodat jouw persoonlijke doelen en de 
doelstellingen van onze klanten kunnen worden gerealiseerd. 

JOUW DNA
• Geruime en aantoonbare werkervaring als CNC draaier
• Ben je in staat om technische tekeningen te lezen en te maken mbv diverse 
• tekenprojecties en programma’s
• Werking, besturing en bediening van de diverse (CNC-)draaimachines;
• Programmeren, optimaliseren en corrigeren van CNC-draaiprogramma’s (CNC-draaier), •  
• m.b.v. Heidenhain meetsysteem;
• Je kunt goed overweg met diverse meetgereedschappen en/of meetmachines (niet 3D)
• Heb je kennis van diverse opspantechnieken



WAT HEBBEN WIJ JOU TE BIEDEN?
• Uitdagende en afwisselende baan voor lange termijn.
• Aantrekkelijk salaris met groeiperspectief.
• 27 vakantiedagen en daarnaast 13 ADV-dagen o.b.v. een 40-urige werkweek.
• Ruimte om je te ontplooien & te ontwikkelen is ruimschoots aanwezig.

Interesse?
Wij ontvangen graag jouw CV en motivatie via e-mail. Voor meer informatie kun je contact 
opnemen via jobs@gdo-bv.com. 



GDO B.V.
Albert Thijsstraat 67
6471 WX Eygelshoven
The Netherlands 
045 546 4770

OVER ONS
GDO is een specialist in fabricage-, 
automatisering- en inspectie-
systemen. Gevestigd in het Zuiden 
van Nederland (Eygelshoven), 
dicht bij de Duitse en Belgische 
grenzen. Opgericht in 1899 heeft 
GDO de afgelopen decennia veel 
ervaring opgedaan in verschil-
lende branchen. Begonnen als 
gereedschapsbouwer voor de 
mijnbouw en ontwikkeld tot een 
‘state-of-the-art’ machinebouwer 
voor industriële automatisering en 
visuele inspectie in de automotive-, 
medical/pharmaceutical-, 
packaging, food en energy 
industrie. GDO is een 
internationaal opererende 
onderneming die wereldwijde 
oplossingen en diensten levert 
vanuit haar locaties in Nederland, 
Duitsland, Ierland, Azië en de VS.

VISIE
GDO wilt toonaangevend zijn, ‘the 
leading company’ bij het 
ontwikkelen van geautomatiseerde 
productieoplossingen voor onze 
klanten wereldwijd. Innovatie speelt 
de hoofdrol en is, in combinatie 
met GDO’s ervaring in Tooling, 
Machinery, Vision Systems en 
Testing & Diagnostics, de sleutel 
tot succes. Voorop staat ons doel 
om de hoogste prioriteit te geven 
aan de productie efficiëntie van 
onze klanten en een maximale 
bijdrage te leveren aan hun succes. 
Door onze jarenlange ervaring in 
industriële automatisering kunnen 
we beproefde modulaire 
systemen in combinatie met de 
nieuwste technologieën omzetten 
in oplossingen op maat: van 
productontwerp tot complete 
productielijnen.

LANGUAGES


