
 

Vacature Teamcoördinator/CNC draaier (40 u/pw) 

Bedrijfsprofiel 

Hankamp Gears bestaat reeds meer dan 100 jaar. Wij zijn al meer dan 100 jaar actief in het 
bewerken van diverse materialen. De laatste 50 jaar staat Hankamp te boek als specialist op het 
gebied van vervaardigen van hoogwaardige tandwielen en andere producten met hoog 
nauwkeurige toleranties. Van enkel stuks tot seriematig werk, van een deelproduct tot compleet 
geassembleerde tandwielkasten of andere sub-assemblies. Met klanten gevestigd in o.a. Frankrijk, 
België en Duitsland, maar ook in Israël, China en de USA levert Hankamp Gears wereldwijd. 

Wij zijn per direct op zoek naar een Teamcoördinator/CNC draaier voor onze afdeling draaien. 
 

Functieomschrijving 
Als teamcoördinator ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de afdeling met o.a. 
de volgende bewerkingen: draaien, frezen, zagen, vertanden binnen onze productie en als CNC 
draaier ben je verantwoordelijk voor het instellen en programmeren van de CNC machines op de 
afdeling. 

De focus ligt op kwaliteit, productiviteit en de opvolging van de productieplanning. Je zorgt voor een 
optimale inzet en ontwikkeling van je medewerkers en middelen m.b.t. de productie. Je geeft direct 
leiding aan circa 10 medewerkers. Je begeleidt, controleert en stuurt het dagelijkse productieproces 
bij zodanig dat de gestelde normen gehaald kunnen worden. Daarnaast ben je bezig met het 
bevorderen van een positief werkklimaat. Ondersteunen bij (technische) vragen en stimuleren om 
met verbetervoorstellen te komen. Je ondersteunt  medewerkers bij (technische) vragen en 
stimuleert ze om met verbetervoorstellen te komen Je houdt daarnaast controle op handhaving van 
regelgeving op gebied van, interne regels en procedures, Arbo, milieu en veiligheid. Je werkt nauw 
samen met de andere afdelingen, waaronder kwaliteit, meetkamer, bedrijfsbureau, 
werkvoorbereiding en het magazijn.  

Functie-eisen 
 Goede technische kennis van het gehele productie proces 

 Goede technische kennis van machine taal 

 Het zelfstandig kunnen programmeren van complexe producten op een CNC machine 

 Goede kennis van het gebruik van meetmiddelen 

 Resultaat gericht  

 Goed plannen en  kunnen organiseren, de juiste prioriteiten stellen, snel schakelen en bent 
stressbestendig 

 Goede contactuele eigenschappen, in staat om zowel zelfstand als in teamverband te werken 

 Medewerkers kunnen inspireren en motiveren, maar ook durven aanspreken 

 Bereid om in twee ploegdienst te werken 

 MBO werk- en denkniveau 

  
Standplaats 
Enschede 
 
Solliciteren 
Je sollicitatie en cv kun je richten aan Hankamp Gears, ter attentie van 
Directie, Buurserstraat 198, 7504 RG Enschede. E-mail: info@hankamp.nl 


