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KOM WERKEN BIJ MOBEYE: GOED TE COMBINEREN MET STUDIE EN SCHOOL 
 

Zoek je een bijbaan waar je nét iets meer leert dan bij de gemiddelde bijbaan? En waar je meteen deel bent 

van een team dat zinvol werk doet in internationale context? En bovendien ook nog eens in een gezellig 

bedrijf in ‘s-Hertogenbosch? Bel of mail ons dan. Dan stemmen we meteen met je af op welk gebied jij je wilt 

inzetten. We zoeken per direct studenten en scholieren voor het in elkaar zetten van eindproducten en voor 

diverse administratieve taken.  

 

De werkzaamheden 

Productie:  

Werk je graag met je handen en ben je niet snel afgeleid? Dan ben jij vast een topper voor onze 

productieactiviteiten. We stellen in-house de eindproducten samen in verschillende stappen. Hiervoor zijn 

diverse handelingen nodig, die we je zullen leren. Dit betreft assemblage, solderen, precisieboren, verpakken, 

computerwerk, etc. Doordat ons assortiment heel divers is, is het werk ook erg afwisselend.  

 

Administratie: 

Hou jij meer van werken achter een bureau, van klantencontact en ben je accuraat? Dan hebben we leuk en 

leerzaam werk op het gebied van contractbeheer, serviceverlening en administratie.  

 

Wat wij van je verwachten: 

• betrokkenheid bij je werk 

• minimaal 4 uur per week, werktijden in overleg 

• interesse in (technische) producten 

• communicatief, goede beheersing van de Nederlandse taal  

 

Bij een echte (bij)baan hoort ook een echt salaris. Wij zullen je een goede beloning geven. 

 

Heb je na het lezen van deze vacature nog vragen, of wil je solliciteren?  

Mail naar info@mobeye.nl of bel ons op 073 7850858 *. 

En zoek je een baan voor meer uren? Kijk dan eens naar onze andere vacatures op mobeye.com/vacatures. 

 

 

Over Mobeye 
Mobeye ontwikkelt innovatieve alarm- en telemetriesystemen. We maken compacte en energiezuinige 

inbraakalarmsystemen en bewakingsproducten zoals temperatuuralarm, waterdetectie en industriële meet- & 

regelsystemen. De producten worden internationaal gebruikt door zakelijke gebruikers, overheden en 

consumenten. We hebben een unieke plek in de markt en groeien hard. De werksfeer is informeel, met sterk 

teamwork.  

 

 

 

 
* wij stimuleren kandidaten zich rechtstreeks bij ons te melden, geen acquisitie door wervingsbureaus. 
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