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De nood naar STEM profielen wordt hoe langer hoe 
groter en het aanbod verkleint. Daarom hebben we 
het heft in eigen handen genomen en beslist om 
deze STEM profielen zelf te vormen. 

Op Atlas Copco vinden we het belangrijk dat onze 
mensen een echte kans krijgen om te groeien in 
hun talenten en dit in een open - stimulerende om-
geving. Daarom hebben we op basis van allerlei 
nieuwe onderwijsvormen een opleiding opgestart 
waardoor niet technisch geschoolde medewerkers 
de mogelijkheid hebben om zich om te scholen tot 
polyvalent inzetbare machine-operatoren, Boven-
dien leren zij ook de bediening van de automatisatie 
rond deze CNC machines kennen en dit maakt onze 
Atlas Copco “inhouse CNC academy” zo speciaal. 

Hiermee hebben we geprobeerd om een kruispunt 
te creëren in hun loopbaan op ATLAS COPCO. Een 
kruispunt met verschillende mogelijkheden en met 
een duidelijk doel voor ogen. Een volwaardige CNC 
machine operator worden zonder de reeds geken-
de montagetechnieken te moeten opgeven. Dit 

vraagt een flexibele instelling omdat men op regel-
matige basis van job rol wisselt.

Zijn we daar in geslaagd? Jazeker, met vallen en 
opstaan mag het resultaat gezien worden tot grote 
voldoening van iedereen die betrokken was bij het 
project.

Over Atlas Copco en de Airtec Divisie
Atlas Copco, home of industrial ideas. De innova-
tieve oplossingen en diensten van Atlas Copco, 
maken veel mogelijk, van veilige medische toepas-
singen tot de productie van hernieuwbare energie. 
Airpower (Wilrijk) wordt ook wel de “academie van 
gecomprimeerde lucht” genoemd, vooral omdat in 
Airtec het hart van de compressor wordt ontworpen 
en ook geproduceerd. De driehoek product ontwik-
keling, definitie v/h ‘maak’-proces en bouwen er van 
is de gouden driehoek die Atlas Copco verankert 
in Vlaanderen. Een steeds vernieuwende en verder 
innoverende omgeving is de garantie om kwalita-
tieve en kost-efficiënte producten te kunnen blijven 
maken.


