
 

 
   

  

 

 

 

Hightech werkstukken en complexe taken? Ben jij een ervaren CNC frezer 

zelfstandig kan programmeren en toe is aan een nieuwe uitdaging? Of will jij graag het vak 

van CNC frezer leren? Dan ben je hier aan het juiste adres! 

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega die het leuk vindt om te werken aan complexe 

hightech producten en precisieverspaning. 

 

CNC Frezer bij GDO is een uiterst uitdagende functie. Onze klanten komen namelijk uit de 

medische, aerospace, automotive industrie maar ook de machinebouw, offshore en piping. 

Hierdoor is geen dag hetzelfde en werken we met een grote diversiteit aan materialen, af-

metingen, toleranties en toepassingen. 

Dat je zeer nauwkeuring bent spreekt voor zich, maar voor deze functie zoeken wij ook een 

collega die zeer zelfstandig is, eigen initiatief toont en vindingrijk is. Je bent pro-actief, je gaat 

de uitdaging graag aan en bent oplossingsgericht ingesteld. Uiteraard staan er genoeg col-

lega’s voor je klaar om te adviseren en ondersteunen 

 

Wie zijn wij? 

GDO bv te Eygelshoven kent zijn oorsprong vanuit de mijnindustrie. In 1899 opgericht en 

begonnen als gereedschapsbouwer voor de mijnbouw. Inmiddels hebben wij ons ontwik-

keld tot een speciaal machinebouwer voor industriële automatisering en visioninspectie. Wij 

hebben meer dan 100 jaar ervaring in de gereedschaps-, matrijs-, en speciale materialenin-

dustrie, industriële automatisering en high-end vision inspectie. Wij zijn met name gespecia-

liseerd in het vervaardigen van prototypes en klein seriewerk. Met andere woorden je komt 

te werken bij een innoverend bedrijf met een enorme historie. Jouw collega’s zijn enthousi-

aste techneuten die zich iedere dag opnieuw met veel passie inzetten. 

 

Wat ga je doen? 

✓ Je bepaalt de bewerkingsstrategie a.d.v. tekeningen en specificaties, van opspanning 

t/m kwaliteitsbeoordeling 

✓ (Zelfstandig) programmeren van CNC freesmachines, instellen van benodigde ge-

reedschappen en bedienen van de CNC freesbank 

✓ Uitvoeren van maatcontroles, inclusief de daarbij behorende registratie. 

✓ Je voert voor- en nabewerkingen uit aan onderdelen in samenspraak met het team 

 



 

 
   

✓ Overlegt met je coach/productie manager over de voortgang van je werk 

✓ Meedenken, vooruitdenken en kennis delen om het productieproces te verbete-

ren/optimaliseren 

 

Welke kwalificaties breng je mee? 

✓ Bij voorkeur beschik je over een technische opleiding op het gebied van verspaning 

(frezen). Ben je momenteel bezig met deze opleiding of ben je voornemens om deze 

opleiding te gaan volgen, dan komen we natuurlijk ook graag met je in contact. 

✓ Het zelfstandig programmeren, optimaliseren en corrigeren van de CNC draaipro-

gramma’s is een pré 

✓ Je kunt zeer goed overweg met diverse meetgereedschappen en meetmiddelen 

✓  Je hebt kennis van diverse opspantechnieken 

 

Wat hebben wij jou te bieden? 

✓ Een inspirerende werkomgeving. Ons hoofdkantoor is te vinden in Eygelshoven en is 

te omschrijven als modern industrieel (oftewel een stoere plek om te zijn). 

✓ Een passend salaris conform CAO Metalektro, 27 verlofdagen én 13 ADV dagen bij 

een fulltime dienstverband (40 uur) 

✓ Reiskosten- en pensioenregeling 

✓ Je krijgt optimaal de kans om jouw talent verder te ontplooien 

✓ Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Daar staan we altijd voor open.  

Bij ons mag je altijd jezelf zijn. We moedigen het zelfs actief aan! 

 

Indien jij op zoek bent naar een nieuwe uitdaging binnen een high-tech bedrijf met veel vrij-

heid, ruimte voor creativiteit, flexibiliteit en leuke collega's, bel ons dan voor het maken van 

een afspraak. 

Tijdens een kennismakingsgesprek laten wij jou exact zien waarom wij zo trots zijn op GDO. 

 

Interesse? Neem dan contact op met: Tom Christophe via jobs@gdo-bv.com,  

Of bel voor meer informatie: 045-5439251 


