
 

 

 

Vacature CNC-programmeur Multitasking 

Functie 

Sinds halverwege 2019 is Nossin Fijnmechanische Industrie de trotse bezitter van een 

Okuma Multitask machine met Robojob Tower automatisering. In deze samenstelling staat er 

nog nergens een dergelijke machine. Inmiddels zijn diverse producten op de machine 

geproduceerd en ligt er een goede basis voor onbemande 24/7 productie.  

Deze functie is erop gericht om deze basis verder uit te breiden. Dit betekent nieuwe 

producten programmeren en instellen met als doelstelling om deze allemaal middels robot te 

beladen en onbemand te produceren. Daarnaast is een rode draad in de functie het verder 

verbeteren en optimaliseren van de werk- en productiewijzen. 

 Profiel  

- Je bent inventief en hebt een probleemoplossende instelling, met als doel processen 

simpeler en efficiënter te maken. 

- Je hebt het vermogen om het totale proces te overzien en de aandacht daar te 

leggen waar dit op dat moment nodig is. 

- Je kunt snel schakelen in een dynamische omgeving. 

- Je hebt een hoog niveau van voorzichtigheid en accuratesse.  

- Je neemt eigen verantwoordelijkheid, kunt je eigen taken goed overzien en je bent 

hierbij niet afhankelijk van anderen. 

- Je bent leergierig en bereid je kennis te delen. 

- Soft skills zoals op een juiste wijze communiceren zijn voor jou vanzelfsprekend. 

- Je kunt natuurlijk niet alles weten, maar je weet wel waar de juiste kennis 

beschikbaar is en hoe je deze kunt verkrijgen. 

Opleidingsniveau 

- Je hebt ervaring en vakmanschap op verspaningsgebied en als programmeur. 

- Je hebt kennis van het Okuma besturingssysteem. 

- Kennis van Hypermill externe programmeersoftware is een pré. 

- Zowel kennis van draaien als frezen is een pré. 

Wij bieden 

- Een uitdagende fulltime baan (38u) in een gezond, groeiend bedrijf.  

- Een goed salaris en veel extra secundaire arbeidsvoorwaarden zoals mogelijkheid tot 

flexibele werktijden, diverse verzekeringen worden door het bedrijf aangeboden. 

- De modernste machines en een “state of the art” productieomgeving. 

- Een spontaan en gevarieerd team. 

- Een personeelsvereniging die diverse leuke activiteiten organiseert. 

- Een no-nonsense cultuur, “what you see is what you get” 

Kijk voor meer info op www.nossin.nl of stuur uw sollicitatiebrief + CV naar info@nossin.nl 

t.a.v. Robert Nossin.  
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