Verspaner
Frezen van klein seriewerk tot complex maatwerk. En van producten voor kraan- en machinearmen tot onderdelen
van tandwielkasten. Afwisseling genoeg dus, als verspaner bij ons familiebedrijf. En volop verantwoordelijkheid
want je deelt het werk op de diverse freesmachines zelf in. Welkom in onze wereld van staal.
Dit ga je doen
Een verspaner (frezer) die houdt van afwisseling. Die zich op onze 3-assige machines net zo thuis voelt als op de 5assige. En die zich bij het lezen van 7000 bij 1200 bij 1300 (XYZ) onmiddellijk realiseert dat we het over een maximaal
bereik van onze machines hebben. Indrukwekkende CNC machines dus, stuk voor stuk uitgerust met een volledig
magneetbed. Voor de mooiste halffabricaten en tussenproducten voor verdere verwerking elders in het bedrijf. En
voor uiteenlopende klanten. Je kunt je je dagelijkse werk bij Tosec als volgt voorstellen:
•
•
•
•
•
•

bedenken van de opspanning voor de klus(sen) van de dag.
opspannen van de producten op de machine.
eventueel aanpassen van het programma.
toezien op het verspanen en ingrijpen wanneer nodig.
controleren van de gefreesde producten.
verrichten van klein onderhoud aan de machine.

Toonaangevend metaalbedrijf
Tosec mag zich met recht een grote speler in de plaatbewerking noemen. Wij verwerken namelijk een slordige 12.000
ton staal per jaar voor ruim 600 klanten. Een veelzijdige speler ook: de ruime verscheidenheid aan plaatbewerkingen
variëren van lasersnijden en zetten tot frezen, boren en (robot)lassen. Tosec is actief in alle sectoren van de industrie.
Denk aan grond-, weg- en waterbouw, on- en offshore en machinebouw. Daarnaast zijn kleinere opdrachtgevers,
bijvoorbeeld in de agrarische sector, net zo welkom bij Tosec. Zolang men ons maar om perfect maatwerk en een
snelle, betrouwbare levering vraagt. Tosec is onderdeel van Tollenaar Industries, een familiebedrijf met 5 vestigingen
waarvan 3 in Zwolle.
De Verspaning is 1 van de grote afdelingen binnen Tosec. Flink gegroeid ook, de afgelopen jaren. Zowel in aantal
freesmachines – nu 5 – als in aantal klanten en medewerkers. Gedreven types die hun vak tot in de perfectie
beheersen. Ook een goede sfeer vinden wij belangrijk, want dan is het pas echt prettig werken.
Jouw ijzersterke punten
Houd jij van variatie? Voelde jij je als kind al aangetrokken tot machinewerk? Dan weet je ook dat je die machines met
respect moet behandelen. En hoe belangrijk de balans tussen maximale productie en optimale kwaliteit is. Verder sta
je open voor onze interne programmeeropleiding. Daarin leer je de verschillende CNC-programma’s aan te passen.
Dan kan je zo snel mogelijk aan de bak want er is werk genoeg. Behalve overdag gaan we daarom ook ’s avonds
verspanen. Het zou mooi zijn als jij ook voor die ploegendienst openstaat. Daarnaast verwachten we van je:
•
•
•
•

minimaal een mbo-2-opleiding, bijvoorbeeld in de richting verspaning.
geen opleiding in deze richting? Dan heb je werkervaring als verspaner of CNC-frezer.
de kennis om zelfstandig op te kunnen spannen, gereedschapskeuzes te maken en freesstrategieën te bepalen.
Heb je deze kennis nog niet (volledig), maar wil je die wel ontwikkelen? Ook dan zijn wij in jou geïnteresseerd.
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Wat Tosec jou kan bieden
Bij Tosec werken we volgens de CAO Metaal en Techniek. Wel met extra’s. Zo kun je als verspaner rekenen op:
•
•
•
•
•
•
•

een marktconform salaris of daarboven.
een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling.
een 38-urige werkweek (eventueel verspreid over 4 dagen).
25 vakantiedagen.
reiskostenvergoeding.
vergoeding van relevante (vervolg)opleidingen.
ruime doorgroeimogelijkheden: binnen de afdeling, naar andere afdelingen of naar andere vestigingen.

Tijd voor het echte werk?
Solliciteer dan vandaag nog op deze functie van Verspaner bij Tosec. Mail je cv met motivatie naar werk@tosec.nl.
Liever eerst wat meer informatie? Bel dan met Tosec (038 425 00 30) en vraag naar Ruben Nieboer (bedrijfsleider) of
Wilko Velthuis (productieleider plaatbewerking).
Wij zien jouw reactie tegemoet!
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