‘The Measure of Quality’
Apex International is een leidende wereldwijde speler in inkt- & lijm doseersystemen voor de
grafische industrie met het hoofdkantoor in Hapert. Wij zijn een dynamisch & professioneel
familiebedrijf met fabrieken op alle continenten en een verkoopnetwerk in meer dan 80 landen. De
grafische markt kent ons als een trendsetter, waarbij service, kwaliteit & innovatie de kernwoorden
zijn en daarvoor zijn wij sterk afhankelijk van onze productie afdeling.
Als gevolg van onze sterke groei in de afgelopen jaren en de ambitieuze groeiplannen voor de
komende jaren zijn wij voor ons hoofdkantoor in Nederland op zoek naar een:

CNC /Conventioneel Slijper (3 ploegen)
Het CNC slijpen zijn belangrijke onderdelen van de bewerking van de doseerwalsen.
Binnen onze fabriek krijgen walsen voor de drukwerkindustrie een nieuwe keramische laag. Deze
keramische laag wordt bewerkt waardoor de walsen de juiste hoeveelheid inkt in de drukmachines
kan verdelen.

De werkzaamheden:
Het CNC en Conventioneel slijpen zijn belangrijke bewerkingen binnen onze bedrijf.
Voordat de walsen een nieuwe keramische laag krijgen, dient de oude laag verwijderd te worden. Dit
gebeurt met een conventionele slijpbank.
Hierna wordt een nieuwe keramische laag aangebracht. Deze nieuwe keramische laag moet top op de
micrometer nauwkeurig op de juiste maat worden gebracht op de CNC slijpbank. Dit is een erg
nauwkeurig proces waar je je hoofd bij moet houden om geen fouten te maken.
Ben je nog niet bekend met de conventionele of CMC bewerkingen? Geen punt. Wij leinde je
helemaal mop.
Ons aanbod:
Indien jouw vaardigheden passen in onze dynamische, snelgroeiende onderneming, dan bieden wij
niet alleen een passend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, maar ook een zeer
afwisselende baan binnen een enthousiast team met goede doorgroeimogelijkheden.
Sollicitatie procedure:
Stuur je sollicitatie met CV en motivatie naar jobs@eu.apexinternational.com of richt deze aan: Apex
International B.V. Postbus 41, 5527 ZG Hapert t.a.v. Juriaan Manders.

‘The Measure of Quality’
Op zoek naar meer informatie? Surf naar www.apex-groupofcompanies.com of bel Juriaan Manders,
tel. +31 497 36 11 11.

