GEZOCHT: MEDEWERKER ASSEMBLAGE EN ORDERVERWERKING
Ben je handig, accuraat en heb je technisch inzicht? En hou je bovendien van afwisselend en zinvol werk? We
zoeken een collega die zelfstandig producten samenstelt en orders klaar maakt voor verzending.

Over Mobeye
Mobeye is ontwikkelaar en fabrikant van innovatieve alarm- en telemetriesystemen in ’s-Hertogenboch. We
maken producten voor inbraakdetectie en bewakingsproducten zoals temperatuuralarm, waterdetectie en
industriële meet- & regelsystemen. De producten worden internationaal gebruikt door zakelijke gebruikers,
overheid en consumenten. We hebben een unieke plek in de markt en groeien hard. De werksfeer is
informeel, met sterk teamwork.

De functie
Je stelt eindproducten samen in verschillende stappen. Hiervoor heb je enigszins technisch inzicht nodig en
twee rechterhanden. Voor de assemblage hebben we alle technische tooling in huis. Ook zorg je voor het
samenstellen van klantorders en de verzending.
Je werk is afwisselend en je werkt samen in een klein team. We vragen een zeer accurate houding en basis
technische kennis.
In deze functie heb je een grote eigen verantwoordelijkheid en veel contact met je collega’s. Je levert een
grote bijdrage aan de kwaliteit van de producten en de klanttevredenheid. Bovendien kun je groeien in de
functie en het bedrijf, passend bij je wensen en capaciteiten
.
Functie-inhoud:
•
assemblage van producten (waaronder samenbouwen van producten, solderen, voorzien van software)
•
verzend-klaarmaken van orders
•
uitvoeren van voorraadtellingen
•
het onderhouden van werkbeschrijvingen
•
12-16 uur per week, werktijden in overleg
Wat wij van je verwachten:
•
MBO+ met werkervaring
•
basiskennis van en interesse in (elektro) techniek
•
basis computerkennis (Word, Excel)
•
met hoofd en handen kunnen werken
•
zeer accuraat, alert en procesgericht
•
communicatief
•
goede beheersing van de Nederlandse taal
Wat wij bieden:
•
een uitdagende en afwisselende functie in een prettig team en met een prachtig productenpallet
•
goede ontplooiing- en doorgroeikansen, goede begeleiding
•
goede primaire en secundaire voorwaarden (incl. pensioenopbouw)
Herken je jezelf in genoemd profiel dan zien wij je sollicitatie graag tegemoet*.
Mail naar info@mobeye.nl of bel ons op 073 7850858.
* wij stimuleren kandidaten zich rechtstreeks bij ons te melden, geen acquisitie door wervingsbureaus.
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