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Word jij  een koploper op het gebied van het 
programmeren van 3D Buizenbuigmachines?
Coppens Groep zoekt een Programmeur 3D Buizenbuigmachines die maximaal 
rendement altij d als doel hoeft

De Coppens Groep
De Coppens Groep bestaat uit Coppens Stal-techniek, Coppens Agri-techniek en Coppens Metaal-techniek. We komen dus uit 
hetzelfde nest. En dat merk je. Niet zozeer in wat we doen, maar vooral in hoe we dat doen. En in wie we zij n. Doordenkers en 
doorpakkers. Liefhebbers van vooruitgang. Nuchter, maar gedreven. Met als doel: (agrarische) ondernemers door middel van 
automatisering en hoogwaardige technologieën effi  ciënter en effectiever laten ondernemen.

 
Functieprofi el
Kun jij  ij zer met handen buigen? Waarschij nlij k is het antwoord ‘nee’. Wij  kunnen het in ieder geval niet met onze handen en 
daarom beschikken we over de modernste machines om dit wel te kunnen doen. Samen met ons haal je het maximale uit 
deze machines op onze afdeling Doornbuigen.

Je taken bestaan uit
• Het programmeren van buigmachines
• Het bepalen en adviseren van gereedschapskeuzes
• Het instellen van buigmachines
• Het produceren van gebogen buis en koker
• Het initiëren van verbeterkansen

Wij  vragen
• Een gedreven en ambitieuze instelling
• MBO denk- en werkniveau
• Kennis over verschillende soorten staal, RVS en aluminium
• Praktische kennis van buigtechnieken en -processen en de motivatie om deze continue te optimaliseren
• Grote mate van zelfstandigheid
• Basis PC-vaardigheden

Wij  bieden
• Een uitdagende en afwisselende functie met een grote mate van zelfstandigheid
• Een uiterst moderne productiefaciliteit met vooruitstrevende technologieën 
• Een lerende en vooruitstrevende werkomgeving
• Een prettige werksfeer met een gemotiveerd team van collega’s in een fi nancieel gezond bedrij f
• Een passende beloning

VACATURE PROGRAMMEUR 3D BUIZENBUIGMACHINES

Meer informatie over deze functie kun je inwinnen bij  
Johan van Bakel, telefoon 040-204 13 23 of kij k op 
www.werkenbij coppens.nl

Je sollicitatiebrief kun je sturen naar
Coppens Groep, Heij erdij k 1, 5563 BP Westerhoven ter 
attentie van Johan van Bakel of mailen naar 
j.bakel@coppensgroep.nl

Sollicitaties worden vertrouwelij k behandeld


