Gereedschapsmaker/
Matrijsmaker
Promatrix is specialist in het vervaardigen van aluminium matrijzen en het spuitgieten van
kleine tot zeer grote kunststof producten. Promatrix startte in 1995 in het Utrechtse Zegveld.
Inmiddels zijn er 40 mensen werkzaam.
Innovatief en klantgericht, dat zijn de kenmerken van Promatrix. Promatrix beschikt over een
uitgebreid machinepark met CNC-freesmachines en spuitgietmachines. Het mooie aan dit
bedrijf is dat je veel nieuwe producten ziet ontstaan. Op basis van het 3D CAD model van de
klant bouwt Promatrix via meerdere stappen de matrijs voor het kunststof product. Per jaar
produceren we zo meer dan 300 verschillende matrijzen voor nieuwe kunststof producten.
Onze klanten bevinden zich in de automobielindustrie en de Nederlandse maakindustrie.
Als gereedschapsmaker ben je verantwoordelijk voor het samenbouwen van nieuwe
aluminium spuitgietmatrijzen. Je maakt van verschillende componenten een goed werkend
gereedschap. De meeste componenten worden door de verspanende afdeling gemaakt. Je
doet zelf bewerkingen zoals het poetsen van de componenten en onder andere het
conventioneel draaien van onderdelen. Naast nieuwe matrijzen worden bestaande matrijzen
onderhouden en hersteld. Hierbij worden ook fijnmechanische bewerkingen uitgevoerd.
Ambachtelijk werk waarvoor Promatrix een echte vakman zoekt. Werk je graag met je
handen en hou je van sleutelen dan ben jij hier op je plaats. Het team bestaat uit 3
gereedschapsmakers die hun vak verstaan.
Waaraan voldoe je?
•
•
•
•
•
•
•

Vakman met technische kennis (MTS BOL/ BBL niveau 4 of gelijkwaardig)
Ervaring met matrijzen / metaalbewerking / machinebouw / fijnmechanica
Enthousiasme voor het vak
Je bent contactueel sterk
In het kleine team ben jij een prettige aanvulling
MBO werk- en denkniveau
Woonachtig binnen 40 minuten reisafstand van Zegveld

Wat biedt Promatrix jou?
•
•
•
•
•
•

Vakkundig klein team
Veel afwisseling in de werkzaamheden
Fulltime baan met dagdiensten
Voldoende ruimte om jezelf te ontwikkelen
Een menselijk prettig bedrijf
Goed salaris

Heb je ervaring als voorman binnen een gereedschapsmakerij stuur dan je gegevens ook
door. Ben je nieuwsgierig naar deze functie? Neem contact op met Laurens Vogelaar op tel.
0348 692055 of kijk op onze website www.promatrix.nl. Wil je direct solliciteren stuur dan je
CV door naar hr@promatrix.nl

