Vacature
Hauck Heat Treatment Eindhoven B.V. behoort tot de modernste warmtebehandelingsbedrijven
binnen Europa en is gevestigd in Eindhoven. Momenteel zijn er circa 50 medewerkers in dienst. Naast
kwaliteit, technologische kennis en een klantgerichte instelling hechten wij veel belang aan een goede
werksfeer; onze bedrijfscultuur is open en informeel.
Hauck Heat Treatment Eindhoven B.V. opereert zelfstandig en is gespecialiseerd in het uitvoeren van
warmte- en oppervlaktebehandelingen van metalen onderdelen teneinde het materiaal de gewenste
eigenschappen te laten verkrijgen of diverse onderdelen met elkaar te verbinden middels speciale
soldeerprocessen.
Onze organisatie opereert voornamelijk in technisch veeleisende markten zoals de lucht- en
ruimtevaart, automobiel, elektronica en semiconductor-industrie alsook de algemene machinebouw.
Hauck Heat Treatment Eindhoven B.V. maakt deel uit van Aalberts Industries, met in totaal ca. 250
bedrijven en ruim 11.000 medewerkers.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste en gedreven kandidaten voor de fulltime functie van:

OPERATOR
De functie
De Operator is verantwoordelijk voor het uitvoeren van warmtebehandelingsprocessen in twee
ploegendienst, wekelijks wisselend van 6.00 – 15.00 (vrijdag tot 12.00) en 14.30 – 23.45 (vrijdag 11.30
– 17.30). De belangrijkste taken van de Operator zijn:
• Het bedienen van de ovens volgens vastgestelde procedures;
• Zorgdragen voor de juiste belading van de ovens;
• Opbouwen van charges volgens procedure;
• Het controleren van de processen (voor, tijdens en na);
• Het controleren van de installaties;
• Het verrichten van lichte eerstelijns onderhoudswerkzaamheden;
• Het melden van afwijkingen, storingen, onregelmatigheden en kwaliteitsproblemen;
• Het zorgen voor de juiste administratieve afhandeling van de uitgevoerde werkzaamheden;
Wij vragen
Onze ideale kandidaat is een teamspeler die proactief, zelfstandig en flexibel is. Verder beschikt hij
over:
- een diploma MTS Werktuigbouwkunde, Procestechniek of VAPRO-B;
- werkervaring als (proces)operator in een productieomgeving;
- werkervaring op het gebied van warmte- en/of oppervlaktebehandelingen is een pré;
- goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
- basis beheersing van de Engelse taal.
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Wij bieden
Een uitdagende, afwisselende en zelfstandige functie in een dynamische organisatie
Een bij de functie passend marktconform salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en
winstuitkering conform de CAO Metalektro.
Interesse?
Ben je geïnteresseerd in deze functie dan nodigen wij je uit om je motivatiebrief en CV te mailen naar:
Hauck Heat Treatment B.V. t.a.v. Ellen van Montfort (HR Manager), Ellen.vanmontfort@hauckht.com.
Hauck Heat Treatment Eindhoven B.V.
Achtseweg Noord 5
5651 GG Eindhoven
Tel: 040 2663000
www.hauckht.nl
Wij verzoeken u niet te reageren op deze vacature wanneer u niet voldoet aan de gestelde eisen.
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