
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dormac CNC Solutions is een van de grootste leveranciers van verspanende machines in Nederland. 
Op draaigebied loopt het machineprogramma uiteen van eenvoudige 2-assige draaibanken tot 
complexe meerassige multitasking draaimachines. Op freesgebied loopt ons assortiment van 
compacte bewerkingscentra tot grote bedfreesmachines. Voor het installeren en onderhouden van 
deze machines hebben wij een groot team van gespecialiseerde servicetechnici. In totaal zijn in 
Nederland ruim 40 mensen werkzaam. Onze snelgroeiende organisatie is per direct op zoek naar 
een: 

Application Engineer/ Instructeur 
voor CNC metaalbewerkingsmachines 

(door heel Nederland) 
 
 

Werkzaamheden: 
Voor deze functie ben je een groot gedeelte van je tijd bij onze klanten verspreid over Nederland om 
hen wegwijs te maken bij het programmeren van onze machines. Daarnaast installeer jij samen met 
collega’s nieuwe CNC draai- en freesbanken op locatie. Ook het verhelpen van storingen en kleine 
reparaties aan de door ons geïnstalleerde draai- en freesmachines behoren tot de werkzaamheden.  
 
Dit ben jij: 

• Je hebt relevante werkervaring met CNC machines in een productieomgeving; 

• Je hebt ten minste een technische MBO opleiding;   

• Je hebt ruime ervaring met Fanuc, Siemens en/of Heidenhain besturingen; 

• Je bent communicatief sterk en vindt het leuk om klanten en collega’s te onderrichten in 
besturingssystemen; 

• Je bent In het bezit van een Rijbewijs B; 

• Je kunt goed zelfstandig werken; 

• Je hebt een service gerichte instelling en bent je bewust dat je bij de klanten het gezicht van 
Dormac bent; 

• En natuurlijk ben je een leuke collega! 

 
Wij bieden jou: 

• Werken in een enthousiast team met ruim 40 collega’s; 

• Ervaren collega’s die je graag op weg helpen bij iedere nieuwe situatie; 

• Volop scholing- en ontwikkelingsmogelijkheden; 

• Auto van de zaak; 

• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder:  
- Een goed salaris; 
- Een pensioenregeling; 
- Een flexibele indeling van de werkweek. 

 
Heb jij interesse in deze functie? 
Mail dan je CV naar hr@dormac.nl ter attentie van Heleen Rahusen. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk 
contact met je op. Bellen mag natuurlijk ook: 0229-542485. 
 
Dormac CNC Solutions Breeuwhamer 25, 1648 HG  De Goorn       tel : 0229 542485       www.dormac.nl 
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