
Wat is ons idee en de huidige status?

Op dit moment fabriceren wij tandwielen in ons eigen bedrijf. Daarvoor staan 4- en 5-assige machines ter beschikking, alsmede een 

tandwielslijpmachine. De fabricage volgorde is als volgt:

•	 Doorrekenen van een tandwiel, maken van een ontwerp en 3D-model/solid

•	 Aankoop materiaal, draaien van het tandwiel op een draaibank en het aanbrengen van eventuele hijsgaten

•	 Het frezen met toegift van het tandwiel

•	 Het buitenshuis harden van dit tandwiel

•	 Het nadraaien van dit tandwiel, evetueel rons- en vlakslijpen, het aanbrengen van een spiebaan

•	 Het naslijpen van het tandwiel of het nafrezen van het tandwiel

•	 Het meten en documenteren van de kwaliteit van het tandwiel

•	 Het inbouwen van het tandwielset in een tandwielkast en het proefdraaien hiervan

Vacature Ontwikkeling optimale tandwielproductie / Management Trainee

Wat zijn overdenkingen voor verbeteringen?

Op dit moment fabriceren wij al tandwielen volgens het bovengenoemde proces, doch kan er heel veel verbeterd worden, zoals:

•	 Het standaardiseren van het programmeren (kost nu nog teveel handelingen, waardoor het teveel tijd kost en de kans op 

fouten groter is)

•	 Het vinden van de optimale verspaningsbanen met de juiste gereedschappen

•	 De keuze van gereedschappen standaardiseren en optimaliseren (minder kosten en gegarandeerde eindkwaliteit)

•	 Een gestructureerde communicatie tussen engineering - programmeren - machine-instellen

•	 Het	definieren	van	de	optimale	veiligheidsmarges	(toegiften)	voor	de	verschillende	type	en	grote	tandwielen

•	 Opstellen van procedures en inrichten van werkplaats voor optimalisatie, kwaliteitsbeheersing en riscobeheersing

•	 Het optimaliseren van het gehele fabricage proces en de interacties tussen de verschillende stappen

•	 Het ontwikkelen van een rekentool waarin de fabricage tijden in het verkoopstadium voorgecalculeerd kunnen worden

•	 Het verder uitontwikkelen van correcties op de huidige geometrie van een tandwiel voor verbeterde loopeigenschappen en 

langere leverduur

•	 Het in een later stadium ontwikkelen van een alternatief voor de CAD-CAM fabricage

•	 Het ontwikkelen van nieuwe vormen van vertanding

Ons bedrijf

GBS Gearbox Services International is een onderdeel van Schaaf- en Boorwerk Rotterdam B.V. Medio 2008 was Schaaf- en Boorwerk 

een machinefabriek waar wij ‘grotere’ werkstukken van klanten bewerkten. Door een nieuwe eigenaar/directeur hebben wij het 

bedrijf in 2009 compleet gewijzigd. Wij richten ons nu op machinale service verlening voor de nederlandse industrie. Maar nog be-

langrijker hebben wij ons toegelegd op nationale en internationale dienstverlening voor tandwielkasten. Sinds medio 2008 is daardoor 

onze omzet, aantal collegae en klanten waardering verdubbeld. Wij beschikken op dit moment over een afdeling projectleiding, 

engineering, verspaning, de- en montage in onze fabriek en on-site en een afdeling ‘trouble-shooting’.

Onze	filosofie	is:	ondernemen	(extreem	luisteren	naar	en	inspelen	op	onze	klant	behoeften),	een	grote	gespecialiseerde	bagage	aan	

techniek en teamwork!

Onze organisatie is als volgt te karakteriseren:

-	Informeel,	flexibel	gebaseerd	op	individuele	kwaliteiten

- Sfeer als een soort familie bedrijf, doch met de professie van een concern; een hoge team spirit

- Ontwikkelingsmogelijkheden persoons gericht

Thinking in possibilities



Gearbox Services International
Hermanus Boerhaavestraat 2
3261 ME Oud Beijerland 

Tel +31 (0)186-645555   (24uur-7dagen/wk)
fax +31 (0)186-614490
email info@senbbv.com

     www.gbs-international.com
     www.facebook.com/gearbox.services
					www.youtube.com/user/gearboxservices
     twitter.com/#!/gearboxservices

Wat voor soort persoonlijkheid zoeken wij?

•	 Het is een vrij ingewikkelde technische materie, dus zoeken wij een echt techneut

•	 Wij zoeken een techneut die theoretisch erg clever is, maar ook pratisch zijn handen graag uit de mouwen steekt

•	 Wij zoeken een kandidaat die erg gedreven is, met passie, en gelooft in ‘waar een wil is, is een weg’, en niet opgeeft

•	 Wij zoeken een kandidaat die blijft tot het af is

•	 Wij zoeken een clevere techneut met passie en een drive en een zeer hoog verantwoordelijkheidsgevoel

•	 Jouw voor-opleiding moet zijn TU Werktuigbouwkunde

Wat bieden we je?

•	 Een grote mate van vrijheid

•	 De ruimte om jezelf te ontwikkelen van techneut naar leider en eind-verantwoordelijke

Wij bieden:

Gearbox	Services	International	biedt	een	goede	ondersteuning,	een	dynamische	omgeving	en	betrokkenheid	en	collegialiteit.

En….een job voor de toekomst 

Spreekt deze vacature jou aan? Stuur een mail naar “lj.marcelis@senbbv.com” of bel Laurens Jan Marcelis: 06 53 88 71 55 (je kan 

gerust ‘s avonds tot 23uur bellen).

Wat verwachten we van je?

Dat je het eerst zelf allemaal kunt

•	 Dat	je	zelf	alle	type	tandwielen	beheerst,	haar	toepassingen	en	mogelijke	correcties	begrijpt

•	 Dat je zelf met CAD de 3D solids kunt genereren, en dat je met CAM software de tandwielfabricage kunt programmeren

•	 Dat je de verschillende gereedschappen en machines kent, en alle knelpunten in het fabricage proces

Dat je het vervolgens kunt optimaliseren en borgen

•	 Dat je zelf mogelijke verbeteringen ziet, en daar besluiten over neemt

•	 Dat je binnen het team overlegt over nieuwe verbeteringen, hier leiding aan geeft

•	 Dat je de juiste balans gaat vinden in kwaliteit, levertijd en kosten van fabricage

Dat je het vervolgens gaat uitbouwen tot een aparte Business Unit

•	 Dat je zelf leiding gaat geven aan de tandwielbewerkingen en het productieproces

•	 Dat je eindverantwoordelijk wordt voor de operatie en het team

•	 En dat je blijft innoveren

Thinking in possibilities


