Tromp Sheeting & Depositing Systems en Den Boer Baking Systems zijn merknamen van Tromp
Group. Tromp Group is ontwerper en producent van best-in-class machines en geïntegreerde
productielijnen voor de wereldwijde bakkerij industrie. Tromp Group is onderdeel van Markel Food
Group. In samenwerking met AMF Bakery Systems en Reading Bakery Systems bieden wij een breed
en groeiend aanbod van apparatuur voor de bakkerij industrie. Wereldwijd kunnen relaties
vertrouwen op de internationale kennis en lokale begeleiding van de Markel Food Group.
Bij Tromp Sheeting & Depositing Systems in Gorinchem zijn we op zoek naar een
Zetter / plaatwerker / bankwerker
Wat ga je doen?
Als Zetter / plaatwerker / bankwerker ben je een belangrijke speler in onze high speed productiecel.
Je bent onderdeel van een team van vakmensen die de uitdaging hebben om een grote
verscheidenheid van onderdelen binnen 24 uur af te leveren aan interne klanten. Hier gaat het om
de montage-, de service en de R&D-activiteiten bij Tromp Group.
•
•
•
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Zelfstandig programmeren en het in- en omstellen van een CNC- zetbank aan de hand van
tekeningen. Je bepaalt de bewerkingsvolgorde en producten op maatvoering
Eventueel uitvoeren van alle andere mogelijke plaatwerk bewerkingen, bijvoorbeeld ponsen /
knippen.
Je hebt een taak binnen het intern transport voor het inkomend half fabricaat en verwerk deze
gegevens in het planningssysteem.
Je zorgt voor het onderhoud van de machines en je bent op de hoogte van de planning van de
afdelingen.
Je bent tevens werkzaam op de afdeling Bankwerken waar je diverse werkzaamheden uitvoert,
zoals boren, tappen, ruimen, richten en flowdrillen

Wat vragen wij?
• Minimaal een afgeronde technische opleiding op VMBO niveau of vergelijkbare praktijkervaring
met het CNC kanten van plaatmateriaal.
• Ervaring met plaatwerk (zetten/knippen/ponsen).
• Ervaring met besturingen van machines.
• De bereidheid om te willen werken op diversen afdelingen (plaatwerk/bankwerken).
• Je beschikt over ruimtelijk inzicht en kan tekening lezen van plaatwerk en bankwerk producten.
• Je bent in staat kwantiteit te combineren met kwaliteit.
• Zelfstandig en nauwkeurig werken.
• Samenwerken.
• Met collega’s ervoor zorgen, dat de onderdelen op tijd worden afgeleverd aan de interne klant.
• Een proactieve werkhouding.
• Bijdragen aan verbetering en vernieuwing binnen het team.

Wat bieden wij?
Een fulltime dienstverband in een sterk innovatieve en internationale organisatie. Binnen Tromp
Group heerst een informele werksfeer met korte communicatielijnen waarbinnen er volop
mogelijkheden zijn om jezelf te ontwikkelen. Jouw kwaliteiten en talenten worden gewaardeerd. Je
maakt deel uit van een enthousiast en betrokken team. De arbeidsvoorwaarden zijn zonder meer
goed te noemen.
Belangstelling?
Solliciteren? Stuur dan je CV aangevuld met een korte toelichting aan i.schuller@trompgroup.nl.
Voor meer inhoudelijke informatie over de functie neem je contact op met Dewi Liplijn, op
telefoonnummer 0183-626252. Uitgebreide informatie over ons bedrijf en groep is te vinden
op www.trompgroup.nl

