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De Machinefabriek'M' is 66n van de Machine-

fabrieken van het Philipsconcern, waar door zeer

bekwame vaklieden produktiemachines worden

vervaardigd, welke nodig zijn voor de massa-

fabrikage van de vele Philips' produkten zoals

gloeilampen, televisiebuizen, radiolampen,

transistors, grammofoonplaten enz.

Deze machines, waarvan onze Machinefabriek

er reeds duizenden heeft gemaakt en waarvan

het assortiment zeer groot is, gaan naar alle

landen van de wereld waar Philips zijn produktie'

centra heeft gevestigd.

Het ook begrijpelijk dat de massaproduktie,

welke wordt bedreven met deze machines, zeer

hoge eisen stelt aan.de kwaliteit hiervan.

Het ligt dan ook voor de hand dat wij, om aan

die eisen te voldoen, over vaklieden dienen te

beschikken die niet alleen met grote

deskundigheid, maar ook met een flinke mate

van zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsbesef

hun werk kunnen en willen verrichten.

Mensen die het ook aandurven voor nieuwe

technische problemen te worden gesteld, deze

dan aan te pakken en hiervoor een oplossing

te vinden.

Voor hen zal het werken in onze fabriek, met

behulp van zeer moderne gereedschapswerktuigen

een steeds terugkerende technische uitdaging

zijn, die inhoud en voldoening schenkt.

lr. Brouwer



plaats adr,. onze fabriek binnen de n,a. philips

Het zijn de Hoofdindustriegroepen, zoals
bijvoorbeeld Licht, Huishoudelijke Apparaten
en P.l.T., die de vele Philips' produkten
ontwikkelen, vervaardigen en verkopen.

Bij de ontwikkeling en vervaardiging is

behalve de elektronica ook de metaalbewerking
erg belangrijk.

De metaalbewerking is een vak met vele
specialiteiten.

De verschillende Hoofdindustriegroepen laten

deze metaalbewerking uitvoeren door een groep
van Machinefabrieken die voor alle bedrijfs-
onderdelen werkt.

Zo worden in 66n van de Machinefabrieken,

de G-fabriek ('G' van gereedschappen),
stempels en matrijzen gemaakt.

Een ander gedeelte van de Machinefabrieken,
de A1 fabriek ('A' van apparaten), maakt
apparaten voor Rontgenonderzoek.

Wetenschappelijke- en bedrijfsapparaten
worden gemaakt door de A2-fabriek.

Er is ook een Machinefabriek in Almelo, die
levert aan Philips' vestigingen in Noord- en
Oost-Nederland.

Onze M-fabriek ('M' van machines) maakt

komplete machines ten behoeve van de produktie,
zoals lampenmolens, machines voor de fabrikage
van televisiebuizen e.d.
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oaer onze eigen M-fabriek
Onze fabriek is gelegen in het stadsdeel Strijp
en dientengevolge vanuit alle richtingen
gemakkeli jk bereikbaar.
Machines en kantoren zijn zo gesitueerd dat

efficient gewerkt kan worden. De accomodatie
is goed en een sfeeryolle kantine staat onze

medewerkers ten dienste om de inwendige mens

te versterken. Er is naar gestreefd een prettig

werk- en leefklimaat te scheppen.

moet er nog gewerkt uorden?
En of. Want daar komen we voor !

De geschetste situatie is er juist om de
werkzaamheden beter te kunnen verrichten.
We werken met zo'n 400 bankwerkers, frezers,
draaiers, slijpers, lakspuiters en monteurs aan

dure, maar vooral belangrijke en moeilijke
werkstukken, waaryoor een groot vakmanschap
is vereist.



aakmanschap

Het zal U duidelijk zijn dat het vervaardigen
van produktiemachines veel zorg en moeite vraagt,
maar toch lukt alles steeds weer omdat :

Onze vaklieden een gedegen opleiding
hebben genoten en beschikken over de
nodige ervaring.

Uitstekende machines en gereedschap
ter beschikking staan.

De te verwerken materialen van goede

kwaliteit zijn.

Een goede organisatie de werkzaamheden
begeleidt.

De werknemers hun eigen verantwoorde-
lijkheid dragen voor hun werkzaamheden.
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Een van onze moderne nummeriek bestuurde machines
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sociale aspecten

o We noemden reeds het goede werkklimaat.

a WU mogen ook zeggen dat onze vaklieden

een uitstekend salaris kunnen verdienen.

c De jonge vakman wil een mogelijkheid tot

verdere uitbouw van zijn vakkennis. Die

gelegenheid wordt hem geboden met een

belangrijke tegemoetkoming in de studiekosten.

o Er is een fabriekskern, welke zorgt voor

goede communicatie tussen de leiding en

de werknemers.

o De werknemers kunnen na hun 21e iaar allen

worden opgenomen in het Philips' Pensioen'

fonds. Mannelijke werknemers vanaf 24 iaar

en vrouwelijke werknemers vanaf 30 iaar ziin

verplicht opgenomen in het Pensioenfonds.

a Ook zijn de werknemers opgenomen in het

Philips' Ziekenfonds.

o Jaarlijks ontvangen de werknemers 60/s

vakantietoeslag en in het algemeen 60/q

winstdeling (dit iaar zelts lo/d.

O Werknemers tot 24 jaar kunnen gebruik

maken vgn onze ieugdspaarregeling
(+ f 100,- per jaar sparen, waar het bedrijf

f 100,- aan toevoegt).

O De mogelijkheid is ook aanwezig om onder

bepaalde voorwaarden priv6werkstukken

te laten maken.

O Etc., etc.



besluit
We hopen met deze folder u een indruk te hebben

gegeven van hetgeen er binnen onze

Machinefabriek gebeurt.

Het is verheugend dat ons orderpakket zeer

groot is. Er is veel werk te verzetten. Uitbreiding

van onze personeelsbezetting is noodzakelijk.

We hopen daarom spoedig vaklieden als nieuwe

medewerkers te kunnen begroeten. Zij zullen

ervaren, dat zij hun kwaliteiten als vakman

volledig kunnen benutten.

Als U belangstelling hebt, of graag nadere
inlichtingen wenst, stelt u zich dan in verbinding
met een familieiid of kennis die bij ons reeds
werkt of met de Afdeling Personeelzaken,
Elisabethlaan 1a te Eindhoven. U kunt van
maandag t/m vrijdag terechtvan 8.30tot 17.30 uur
en op dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 uur.

1 Materiaalmagazijn

2 Plaatbankwerkerlj

3 Jongens Nijverheidsopleiding

4 Reparatie en Onderhoud Gereedschaps-
werktuigen

5 Mechanische werkplaats - Rond

6 Mechanische werkplaats - Vlak
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7 Controle * Meetstand

8 GereedschapmagazUn

9 Montage (mechanisch)

9a Montage (fitterU)

9b Montage (electrisch)
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