
 - Functieprofiel

Wil je een functie met afwisseling, ben je in het bezit van een diploma Elektrotechniek en werk je graag aan unieke producten? Ons team ‘afmontage’ 
zoekt een technische collega die van aanpakken weet om samen de apparatuur, gemaakt door de collega’s van ‘Metaalbewerking’, verder af te  
bouwen op het gebied van elektro- en meet-/regeltechniek. Ons productenpakket (standaard en maatwerk) is groot en onze series zijn klein, dus er is 
veel afwisseling. Je maakt zelf (soms met hulp van je collega’s) het product helemaal af incl. de eindtest voordat het naar de klant gaat. Het liefst  
zoeken wij een fulltimer, maar werk je liever 32 uur en beschik je over de juiste instelling en vaardigheden; dan ben je ook van harte welkom. Je werk-
dag is van 08:00 tot 16:30 uur incl. 3 pauzes (7,5 uur werkdag). Op vrijdag kun je de week met je collega’s afsluiten onder het genot van een lekker 
drankje en een knabbeltje. 
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 - Functie-eisen

- Diploma Elektrotechniek (Mechatronica of High Tech Metalelektro).
- Minimaal 1 jaar werkervaring. 
- Woonachtig in een straal van max 50 km rondom Geldermalsen. 
- Goede beheersing van de Nederlandse taal. 
- Je herkent jezelf in de kernwoorden: teamplayer, proactief en je hebt 2 rechter handen. 

 - Wat bieden wij?

- Een salaris dat is gebaseerd op de CAO Metaal & Techniek maar dan net iets meer. 
- Een vaste eindejaarsuitkering. 
- Premievrij pensioen.
- Reiskostenvergoeding woon-werk. 
- 26 vakantiedagen en diverse opleidingsmogelijkheden. 
- Een uitvoerig inwerk- en trainingsprogramma. 

 - Zin in deze uitdaging of meer weten?

Wil je meer weten over onze organisatie, het team of de functie? Neem dan contact op met Joyce Ursinus op het nummer 06 129 80602. Geen 
vragen meer maar zin in deze uitdaging? Stuur dan je sollicitatie aan het onderstaande e-mailadres. 
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