
MANAGER 
BEWERKTE PRODUCTEN
( FULLT IME)
"Je voelt je mede-ondernemer en bij gebleken geschiktheid krijg je de kans om aandeelhouder te worden." 

Werkvoorbereiding: optimale freesstrategie
bepalen 
Calculeren: Freestijd bepalen a.d.h.v.
freesstrategie
Kosteninschatting bepalen t.b.v. offertes 
Productieplanningen maken 
Meedenken over nieuwe markten, producten
en kansen voor ons bedrijf 
Als CNC-expert team je samen met de
verkopers en adviseren jullie samen
(potentiële) klanten 

Euralco is een internationaal opererend concern
gespecialiseerd in advies, distributie en
bewerking van aluminium halffabricaten, in
exotische legeringen voor hoogwaardige
toepassingen.  In Terheijden hebben we de
beschikking over een XL 5-assige CNC-
bewerkingscentrum dat middels een robotic
loader volautomatisch aluminium platen kan
bewerken. Vanuit de twee Euralco-vestigingen
worden wereldwijd uiteenlopende klanten
bediend. Met onze aluminiumproducten
focussen wij ons op specifieke markten. Zo
bedienen we klanten die actief zijn in luxe
jachtbouw, defensie, luchtvaart en topsport.

Als Manager Bewerkte Producten (CNC) ben je
verantwoordelijk voor het gehele proces; van
werkvoorbereiding tot de productie van het
eindproduct. Op het gebied van sales krijg je de
ondersteuning van de verkopers van Euralco.
Doordat onze CNC-machine middels een robotic
loader geautomatiseerd is, kun je de overige tijd
besteden aan taken als: 

Technisch onderlegd zijn en ervaring hebben
met CNC-verspaning is een vereiste. De rest
kan je bij ons in de praktijk en via cursussen
leren. 
We gaan ervan uit dat je de Engelse en Duitse
taal redelijk beheerst, of wilt leren. 
Je hebt een verantwoordelijkheidsgevoel,
weet van aanpakken en zoekt een
afwisselende baan. 
Net zo belangrijk is, dat we een klik hebben
met elkaar.

Aangeboden 
Je komt te werken in een klein team, waarin hard
werken en humor belangrijk zijn. Als hart van het
machinepark kun je beschikken over een high-
tech 5-assige CNC-machine. Het is jouw toko. Je
voelt je ondernemer in ons kleine bedrijf. Je baan
is uitermate afwisselend en uitdagend. 
Jouw beloningspakket is afhankelijk van
opleiding en ervaring, maar uiteraard is een
aanzienlijk stuk variabele beloning er onderdeel
van. We zijn redelijk flexibel als het gaat om
werktijden en werkuren. 

De ideale kandidaat

Interesse? Dit is het stappenplan:

Stuur je cv (motivatie niet verplicht) naar: Metaalkanjer
t.a.v. Matthijs van der Pol van MVP Solutions. Of mail
naar: vacature@MVPsolutions.nl Of WhatsApp naar:

06-2417 2790 

Je ontvangt een reactie 
binnen 2 werkdagen. 

Als er een match is, 
nodigen we je uit voor een gesprek.

Als je de ideale kandidaat blijkt, 
kom je op contract bij Euralco!
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BEKIJK ONZE CNC-
VIDEO OP :
WWW.EURALCO.COM 


