Discovering diamonds

CONTOUR,
SHINE
LIKE A

diamond

“They're making
diamonds out of us”

In dit boekje stellen we ons aan je voor. Laten we
zien wie we zijn en waar we in uitblinken.

Contour is een verborgen diamant, onbekend
voor velen. Als enige diamantslijperij in Nederland
maken we high tech gereedschap met diamanten.
Voor hoogstaande bedrijven wereldwijd.

ONTDEK ONS
Met dit boekje willen we je inspireren en wellicht
verleiden. Om een collega te worden en te leren hoe
je diamanten, laagje voor laagje, kunt slijpen tot
perfectie. Misschien ben je zelf wel een diamant?

Ontdek Contour Fine Tooling,
een schitterende plek om te leren en te werken.
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ZEKERHEID

LOVE FOR
DIAMONDS

“We kiezen voor
zekerheid in ons werk
maar ook o' ver ons werk.”

“Je moet er gevoel
voor hebben. Het is
een natuurproduct.”

WAT ONS
DRIJFT
VERANTWOORDELIJKHEID
“We kiezen altijd voor
kwaliteit. Boven
snelheid, boven alles.”

AUTONOMIE
“Ruimte om mee
te denken,
te verbeteren.”

“HET DNA DAT ONS LAAT SCHITTEREN”
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WAAR WE IN
UITBLINKEN
VAKMANSCHAP
‘Dit is een ambacht, dat net
als diamanten, tijd nodig
heeft zich te verfijnen.’

CONCENTRATIE
‘Lean manufacturing en
single piece flow brengen
rust en overzicht.’

GEDULD
‘We gaan door tot

PRECISIE

de kwaliteit perfect is,
dat duurt soms lang.’

‘De radius van een
diamant is soms
gebaseerd op microns,
oftewel 0.001 mm.’
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TECHNISCH INZICHT
‘technische tekeningen
lezen en begrijpen hoe
machines werken.’
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Contour Fine Tooling verwerkt industriële diamanten tot
high tech gereedschappen voor de optische industrie.

Wij leveren aan internationale klanten en dragen bij aan
technische ontwikkelingen en innovatieve projecten
wereldwijd.

ONS VERHAAL
WERELDWIJD
Contour Fine Tooling maakt deel uit van de Diamond
Tools Group. We hebben productievestigingen in
Engeland, Brazilië, de VS, China, België en Japan.

Op onze locatie in Valkenswaard maken we met
30 medewerkers kwalitatief hoogwaardige gereedschappen
en coördineren we de sales voor de rest van de wereld.
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Contour Fine Tooling verwerkt industriële diamanten
tot high tech gereedschappen voor de optische
industrie. Onze tools dragen bij aan de productie van
bijvoorbeeld brilglazen, contactlenzen, intraoculaire
lenzen, infrarood optiek en optische componenten
voor de ruimtevaart.

WAT WE DOEN
Op internationaal niveau worden onze diamond tools
gebruikt door vooruitstrevende organisaties. Zo zijn
we betrokken bij innovatieve technieken in de
ruimtevaart en high tech toepassingen bij CERN
in Zwitserland, een organisatie die onderzoek doet

“Durf te stralen”

naar elementaire deeltjes.
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Onze diamantgereedschappen worden verwerkt
in machines voor de hightech industrie.
Ze dragen bij aan de ontwikkeling van mobiele telefoons,
computerchips, displays in auto’s, infrarood optiek
en wetenschappelijk onderzoek.

WAARVOOR
WORDEN DIAMOND
TOOLS GEBRUIKT?
90% van alle brillenglazen wordt geproduceerd
met gebruik van onze diamantgereedschappen.
Ook contactlenzen en intraoculaire lenzen worden
gemaakt met behulp van onze diamantgereedschappen.
We leveren aan hightech klanten als Carl Zeiss, VDL ETG
en Son-X. Ook werken we samen met wetenschappelijke
instituten als Fraunhofer, CERN en TNO.
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Onze vakmensen zijn specialisten die industriële
diamanten slijpen en bewerken op microniveau.
Ze blinken uit door hun verantwoordelijkheidsgevoel,
oog voor detail en urenlange concentratie.

ONZE
VAKMENSEN
Het slijpen van een diamant vergt vasthoudendheid,
geduld en technisch inzicht. Met microscopen en
geavanceerde machines, verfijnen onze mensen
het product tot het eindresultaat foutloos is.

Na een interne opleiding zijn zíj de echte
diamanten van ons bedrijf.
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DIAMANTSLIJPERS HERKEN JE AAN HUN TALENTEN

concentratie, precisie,
vakmanschap, geduld
en technisch inzicht
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BEN JIJ DE DIAMANT
DIE WIJ ZOEKEN?

CONCENTRATIE

INTERNE OPLEIDING

Heb jij de laserfocus om topkwaliteit
te leveren?

Wil jij werken bij de enige diamantslijperij in Nederland waar je intern
opgeleid wordt tot diamantslijper,
een uitzonderlijk ambacht?

TEST HET HIER

START

AUTONOMIE

BIJNA EEN MATCH...

Denk je zelf mee? Hou je van eigen
inbreng voor verbeteringen?

ja!

nee

Op dit moment zijn we nog niet
helemaal een match. Wel een juweeltje
maar nog geen diamant.

PRECISIE
Heb jij een fijne motoriek en oog voor
detail? Ga jij voor 100% eindkwaliteit?

VERANTWOORDELIJKHEID
Waarborg jij de kwaliteit van het product? Ben je deskundig
en is tevredenheid van de klant heel belangrijk voor je?

HELAAS
Jij bent nog een
te ruwe diamant
voor ons.

VAKMANSCHAP
Heb jij liefde voor diamanten
en ‘gevoel’ voor het vak?
Ben je fijngevoelig met het
oog en de handen?

ZEKERHEID
Hecht je waarde aan een
vaste baan met uitstekende
arbeidsvoorwaarden (flexibele
werktijden, lekker salaris) ?
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GEDULD

TECHNISCH
INZICHT

Machines, gereedschappen en
een natuurproduct als diamant
laten zich niet altijd regisseren.
Ben jij daar tegen bestand?

Technische tekeningen
lezen en omgaan met
machines. Kun je het al
of wil je het leren?

YES!

EINDE

We hebben je gevonden! Een
mogelijke diamant voor ons team!
Snel contact opnemen!
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Contour Fine Tooling is de enige diamantslijperij in Nederland.
Omdat er geen opleiding bestaat voor diamantslijper, leiden wij collega’s
intern op in diverse disciplines van ons vak. Hoe doen we dat?
Om te begrijpen hoe ons productieproces werkt maakt iedereen een ‘rondje’
door productie; dit betekent dat je een paar dagen op de verschillende
afdelingen meekijkt. Wij onderscheiden drie verschillende afdelingen:
• Het lappen (spreek uit: leppen) waar gebruikte beitels worden herslepen.

INTERNE
OPLEIDING
• Het voortraject waar schachten worden geslepen en gegraveerd.
Daar worden diamanten opgesoldeerd en gelaserd.
• Het slijpen waar de nieuwe beitels in de uiteindelijke,
gewenste vorm worden geslepen.

“Like diamonds,
we are cut with
our own dust.”

Afhankelijk van ervaring en inzicht bepalen we waar onze nieuwe collega’s
hun loopbaan bij Contour beginnen. Het kan zijn dat je op meerdere afdelingen
wordt ingeleerd maar dit is niet altijd zo, het is puur persoonsgebonden.
Een inwerktraject varieert van een half jaar tot een jaar.
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“We werken met
een gezellige
club mensen.”

“Ik bouw geavanceerde
machines en methodes.
Ze noemen me hier
willy wortel.”
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“Het is precisiewerk
maar er wordt
ook gewoon gelachen”
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“Het lijkt heel
simpel maar
dat is het niet”
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• We volgen de CAO kleinmetaal. We bieden prima salarissen
en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
• 25 vrije dagen en 13 adv dagen!
• Werk-privé balans is belangrijk; op de productieafdeling
gelden flexibele werktijden: beginnen tussen 7.00 en 8.30 uur
en naar huis tussen 15.00 en 17.00 uur. In bepaalde functies
is parttime werken mogelijk.

ARBEIDS
VOORWAARDEN
• Vakanties plannen zijn zelden een probleem.
Daar zijn we heel flexibel in.
• Kwaliteit = precisie. Om die reden kunnen we ons geen stress
veroorloven en werken we in een ontspannen werkomgeving.
• Baanzekerheid! Onze organisatie is zeer stabiel.
• We bieden een hoge mate van vrijheid en zelfstandigheid.
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• Op onze productie afdeling bieden we standaard
een interne opleiding tot diamantslijper.
• Onze werknemers zijn ons kapitaal. Heb je behoefte om
te leren en je verder te ontwikkelen? Als het ons werk
kan verbeteren, staan we daar absoluut voor open!

GROEI
MOGELIJK
HEDEN
• Binnen ons vakgebied ontwikkel je specifieke kennis die
kostbaar is. Die kennis kan zowel lokaal als internationaal
van belang zijn. In sommige functies behoort reizen tot de
mogelijkheden en ontwikkel je je tot een exclusieve gesprekspartner.
• Contour Fine Tooling groeit sterk. Competente collega’s
met ambities zijn welkom. Net als jouw persoonlijke inbreng,
daar staan we erg voor open.
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“Want to shine like a diamond? ”
IN EEN ORGANISATIE WAAR JE KUNT
LEREN EN WERKEN ALS DIAMANTSLIJPER?
NEEM CONTACT OP EN LET’S MEET!

CONTOUR FINE TOOLING BV
De Vest 1C | 5555 XL Valkenswaard | The Netherlands
T +31 (0)40 208 23 63 | werkenbij@contour-diamonds.nl

