
De Kat Tooling & Moulding biedt totaaloplossing op het gebied van kunststof productontwikkeling. 
Wij werken met zeer geavanceerde verspaning- en spuitgietmachines, CAD/CAM software en goed 
opgeleid personeel, zodat we binnen enkele weken na opdracht een spuitgietmatrijs vervaardigen en 
de eerste proefserie kunnen leveren. Wij streven naar duurzame samenwerkingen, zowel met onze 
klanten alsook met onze medewerkers. Innovatiekracht kenmerkt onze werkwijze. 

De gevulde orderportefeuille maakt dat we ons team van 5 gemotiveerde gereedschapmakers 
uitbreiden. We zijn op zoek naar een  
 

CNC FREZER/ CAD-CAM PROGRAMMEUR 
Met jouw kennis van techniek werk je mee aan de ontwikkeling van onze producten.  
 
Het takenpakket omvat: 

• Vervaardigen aluminium matrijzen en fijnmechanische onderdelen volgens tekening of model  

• CNC freesmachines en CNC draaibanken zelfstandig ombouwen, instellen en bedienen. 

• Het voorgeprogrammeerde CAD/CAM programma op de machine instellen met besturing. 

• De gereedschappen vervangen en instellen en de beitelplaatjes wisselen. 

• Werken volgens de werkinstructies opgesteld door de werkvoorbereiding. 

• Ontwikkelen, produceren, assembleren en testen en verzorgen van onderhoud en reparaties. 
 
Wat zoeken wij? 

• Je beschikt over een afgeronde technische opleiding en/of aantoonbare ervaring. 

• Ervaring met verspanende bewerkingen, draaien en frezen (3- of 5-assige machine) 

• Een kritische en analytische blik waarmee je de kwaliteit van je producten bewaakt en 
matrijsproblemen kunt doorgronden 

• Nieuwsgierigheid en leergierig naar moderne kunststof- en aluminium bewerking 
 
Wat bieden wij? 

• Een uitdagende en afwisselende functie met ruimte voor groei en ontwikkeling 

• Uitstekende arbeidsvoorwaarden, waaronder een voordelige pensioenregeling 

• Prettige sfeer in een gemotiveerd team met teamspirit en humor  

• Opleidingsmogelijkheden voor persoonlijke- en technische ontwikkeling 
 
Heb jij zin in deze uitdaging en wil jij met ons bouwen aan een dynamische en groeiende organisatie? 
We komen graag met jou in contact! Solliciteer met je CV naar:  
De Kat bv Tooling and Moulding B.V., Mirjam Goedhart (HR)  mirjam.goedhart@dekatbv.nl 
www.dekatbv.nl 
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt absoluut niet op prijs gesteld 
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