
VACATURE
CNC DRAAIER / FREZER

Soleras Advanced Coatings levert complete oplossingen voor het aanbrengen van hoogkwalitatieve deklagen 
voor o.a. de glas-, fotovoltaïsche, display- en metaalsector. Als toonaangevende wereldleider, levert Soleras 
Advanced Coatings sputter targets en apparatuur die gebruikt wordt bij het afzetten van dunne filmcoatings. 
Onze producten en diensten zijn uniek ontwikkeld om de productiviteit en prestaties te verbeteren, met name 
voor coatingtoepassingen op grote oppervlakken, waaronder energiezuinig glas, dunne-filmdisplay, dunne-
film PV, elektrochromie, dunne-filmbatterij en webcoatings. Soleras Advanced Coatings heeft een wereldwijde 
productievoetafdruk met ontwerp-, R&D-, service- en verkooporganisaties verspreid over Europa, de VS en Azië. 
Soleras is een ISO 9001, ISO 14001 en ISO 18001-organisatie.
Voor onze machineshop in Izegem, zijn we op zoek naar een ervaren CNC draaier/ frezer. In onze machineshop 
werken we met de nieuwste machines voorzien van Siemens sturing. De machines zijn multitasking draai-
freescenter en 5-assige simultaan freesmachines.

•  We zijn een hightech, dynamische onderneming waar mensen centraal staan. Stuk voor stuk delen we 
   een hart voor technologie, een passie voor machinebouw, maar bovenal de overtuiging dat elk van ons het 
     verschil maakt.
• Dankzij een goed gevuld orderboek en technologie gedreven producten in een markt die niet stil staat, 
    behoren we tot de top en zijn we de referentie als het gaat over ultra dunne optische coatings.
•  Dagelijks kom je in contact met de eindproducten, gemaakt met onze systemen. Zo vind je deze terug in & op 
     jouw smartphone, op het glas van de ramen in je huis & auto en misschien wel in de zonnecellen op je dak, enz…

 WA AROM SOLERAS ADVANCED COATINGS

E3-laan 75 . 9800 Deinze . Belgium

INTE RESSE?

CONTACTE E R

VEERLE.TACK@SOLER AS.COM

OF BEL 09 381 61 61

 HOE JE HET VERSCHIL KUNT MAKEN

•  Je maakt op zelfstandige basis precisiemechanische onderdelen, aan de hand van technische tekeningen. 
•  Je interpreteert en bewerkt de mechanische onderdelen volgens noodzaak. 
•  Je maakt prototypes voor de R&D afdeling waarvoor je een uitgebreid, modern machinepark 
   ter beschikking hebt.

 PROFIEL

•  Je hebt een diploma, richting mechanica, elektromechanica of industriële wetenschappen.
•  Je hebt ervaring met CNC programmatie en draaien/frezen. Wij voorzien de nodige geavanceerde training 
    voor op onze hoogtechnologische toestellen te kunnen werken.
•  Je hebt een sterk mechanisch inzicht, inzicht in het lezen van technische tekeningen en 
    een gevoel voor fijn werk.
•  Je hebt aandacht voor kwaliteit, veiligheid en nauwkeurigheid.
•  Je hebt zin voor verantwoordelijkheid.

 WIJ BIEDEN

•  Dagploeg, 2,3-ploegensysteem.
•  Competitieve verloning met extralegale voordelen.
•  Een zeer gevarieerd takenpakket, een boeiende functie met heel wat technische uitdagingen.
•  Een dynamische en technisch hoogstaande werkomgeving.
•  Kans op een contract van onbepaalde duur.
•  Mogelijkheid tot bedrijfswagen via een cafetariaplan.


