
Dit zijn enkele woorden die kenmerkend zijn voor Tooling Holland BV.

Met ruim 35 jaar ervaring in het produceren van spuitgietmatrijzen voor de kunststofverwerkende  industrie zijn wij een toonaangevende
gereedschapsmaker. Mede dankzij deze ervaring, maar vooral door de inzet van onze medewerkers heeft Tooling Holland een voorname positie 
weten te veroveren op het gebied van matrijzenbouw en alle voorkomende verspanende en machinale bewerkingen.

Tooling Holland groeit en daarom zijn we op zoek naar medewerkers die met ons mee willen groeien!

Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de volgende functies:

TEKENAAR / CONSTRUCTEUR MATRIJZEN M/V
Fulltime (38 uur)

Werkzaamheden: 
• Construeren en detailleren van spuitgietmatrijzen in volledige
 3D-omgeving
• Vertalen van klant specifi eke eisen naar complete matrijsspecifi catie
• Beoordelen van productspecifi caties en toleranties op maakbaarheid
• Opstellen van onderdelen stuklijst
• Projectleiding

 Functie-eisen: 
• Accuraat en zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.
• Ruime praktijkervaring als matrijsconstructeur.
• Opleiding: HBO-wtb of MBO-wtb aangevuld met praktijkervaring
• Goede motivatie en grote mate van fl exibiliteit.
• Proactieve/slagvaardige houding, hands on mentaliteit.

Voor informatie m.b.t deze functie kunt u contact opnemen met
dhr. R. Koekoek, telefoonnummer: 0591- 679 770.

QUALITY ENGINEER M/V
Fulltime (38 uur)

 Werkzaamheden: 
• Verantwoordelijk voor zowel eerste product-, in proces- als eindcontrole
 van onderdelen aan de hand van 2D en/of 3D-fi les.
• Vastleggen van meetresultaten in digitale rapporten
• Bepalen en beoordelen van alle productspecifi caties en toleranties
 volgens tekening.
• Bewaken en beheersen van de algemene productkwaliteit.

 Functie-eisen: 
• Accuraat en geheel zelfstandig kunnen werken.
• Ruime praktijkervaring als kwaliteitscontroleur.
• Opleiding: MTS-wtb of Vmbo/LTS-C Metaal aangevuld met praktijkopleiding
• Goede motivatie en grote mate van fl exibiliteit.
• Proactieve en slagvaardige houding, hands on mentaliteit.

Voor vragen m.b.t deze functie kunt u contact opnemen met
dhr. J. Gottemaker telefoonnummer: 0591- 679 769.

CNC-FREZER M/V 
Fulltime (38 uur)

 Werkzaamheden: 
• Verantwoordelijk voor het instellen en programmeren (TopSolid)
 van  CNC-freesmachines.
• Bepalen/vastleggen van de optimale freesstrategie.
• Bepalen en beoordelen van alle productspecifi caties en
 toleranties volgens tekening.
• Bewaken en beheersen van de productkwaliteit.

 Functie-eisen: 
• Accuraat en geheel zelfstandig kunnen werken.
• Ruime praktijkervaring als CNC-frezer.
• Opleiding: MTS-wtb of Vmbo/LTS-C Metaal aangevuld met
 praktijkopleiding
• Kennis van Heidenhain-machine besturing en TopSolid CAD/CAM
 is een pré
• Goede motivatie en grote mate van fl exibiliteit.
• Proactieve en slagvaardige houding, hands on mentaliteit.

Voor informatie m.b.t deze functie kun u contact opnemen met
dhr. E. Bonkes, telefoonnummer: 0591- 679 773.

WERKVOORBEREIDER / PLANNER M/V 
Fulltime (38 uur)

 Werkzaamheden: 
• Vertalen van 3D CAD-fi les naar productie technische bewerkingen
• Zelfstandig of in overleg met CAM-programmeurs bepalen van
 materiaalafmeting en bewerkingsmethodiek
• Op onderdeelniveau vastleggen van bewerkingen met bijbehorende
 uren en geplande routing
• Controle productievoortgang op basis van uren en planning

 Functie-eisen: 
• Accuraat en zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.
• Ruime praktijkervaring in een verspaningsbedrijf of gereedschap makerij.
• Opleiding: HBO-wtb of MBO-wtb aangevuld met praktijkervaring
• Goede motivatie en grote mate van fl exibiliteit.
• Proactieve en slagvaardige houding, hands on mentaliteit.

Voor vragen m.b.t deze functie kunt u contact opnemen met
dhr. J. Gottemaker telefoonnummer: 0591- 679 769.

 Wij bieden:

• Een uitstekend salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring.
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Afwisselend, interessant en hoogwaardig werk.
• Veel enkelstukswerk en kleine series.
• Een prettige werkomgeving

Zin in meer uitdaging en voldoende mogelijkheden tot scholing en ontplooiing?
Richt dan uw sollicitatie binnen twee weken, voorzien van CV, aan:

Tooling Holland, t.a.v. dhr. Van Manen
Cornelis Houtmanstraat 42  |  7825 VG Emmen. 

Of stuur een mail naar: Info@toolingholland.nl, t.a.v. de heer Henri van Manen.
Voor meer informatie kun je ook kijken op www.toolingholland.nl

We zoeken doorlopend enthousiaste technisch georiënteerde schoolverlaters en andere jong getalenteerde
medewerkers voor de diverse productie afdelingen binnen ons bedrijf.

Innovatief, vooruitstrevend, degelijk en betrouwbaar


