
 

 

Vacature CNC-medewerker 
 

Gyromotics 
Gyromotics is een startup, gevestigd in YES!Delft, die zich focust op het 
ontwikkelen en produceren van geavanceerde prothesevoeten. De 
productie hiervan doen we zoveel mogelijk zelf. Zo worden de glasvezel en 
koolstofvezel onderdelen zelf gelamineerd en worden deze ook door ons 
zelf in de juiste vorm gefreesd. Voor het frezen hebben we een relatief 
simpele CNC-frees, maar door gebruik te maken van verschillende 
opspanmallen, kunnen we toch betrekkelijk complexe vormen realiseren. 
 
Functieomschrijving 
Voor het frezen van de koolstof- en glasvezel composieten met onze CNC-
frees zijn wij opzoek naar een nieuwe collega. Onze engineers leveren je een CAD-omgeving waar jij 
de juiste programma’s in kan maken. Je bent verantwoordelijk voor het uitlijnen van de mallen, het 
opspannen van de werkstukken en het maken van de juiste freesprogramma’s. Tijdens het frezen 
overzie je of alles goed en veilig verloopt en leer je parameters aanpassen aan de hand van de 
omstandigheden. Tenslotte ben je verantwoordelijk voor het netjes nabewerken van de producten 
en test je ze vervolgens om de juiste eigenschappen door te kunnen geven aan de rest van het team. 
Met deze functie vul je een erg belangrijke rol in het productieproces in en help je de horizon van 
onze klanten te verbreden. 
 
Wat zoeken wij? 

• Je bent 18 jaar of ouder 

• Je bent in staat netjes en veilig te werken 

• Kennis van CAD, CAM en CNC is een pré, maar niet een vereiste 

• Je bent 1-2 dagen per week beschikbaar 
 
Wat bieden wij? 

• Een brutosalaris van €12,36 per uur exclusief vakantietoeslag 

• Een gewaardeerde plek in ons kleine, maar gezellige team 

• Een interessante en nuttige werkervaring waarin je een hoop kunt leren over het 
productieproces, maar ook over hoe het werken binnen een startup is. 

• Een flexibele urenindeling zodat het goed te combineren valt met een studie/andere baan 

• Werk in een energieke omgeving samen met tientallen andere startups waarin makkelijk te 
netwerken is 

 
Heb je interesse? 
Stuur een mailtje naar: 
Bas.Dijkstra@Gyromotics.com  
 
Of kom met ons in contact via: 
www.Gyromotics.com  
Molengraaffsingel 12, 2629 JD Delft 
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