GEZOCHT: MEDEWERKER PRODUCTIE EN ORDERVERWERKING
(fulltime of parttime)
Ben je handig, accuraat en heb je technisch inzicht? En hou je bovendien van afwisselend en zinvol werk in
een gezellig bedrijf in ‘s-Hertogenbosch? Kijk dan of deze functie je aantrekt. We zoeken een collega die
zelfstandig producten assembleert en orders klaar maakt voor verzending.

De baan
Je stelt eindproducten samen in verschillende stappen. Dit doe je in een klein team. Waar nodig leer je
handelingen zoals solderen, boren en computerwerk. Ook zorg je voor het samenstellen van klantorders en
de verzending. Doordat ons assortiment heel divers is, is het werk ook erg afwisselend.
We verwachten dat je het werk zelfstandig kunt uitvoeren en dat je ook goed kunt samenwerken. We vragen
een accurate houding en enigszins technisch inzicht. En we hopen natuurlijk dat jij, net als het hele team, trots
bent op goed resultaat en tevreden klanten.
Wat je gaat doen:
•
productassemblage (samenbouwen, voorzien van software, serienummers toewijzen, solderen, etc.)
•
verzendklaar maken van orders
•
voorraadtellen
•
bijhouden van de werkbeschrijvingen
Wat wij van je verwachten:
•
MBO-niveau
•
fulltime of parttime inzetbaar, minimaal 24 uur per week, werktijden in overleg
•
interesse in (en liefst ook ervaring met) elektrotechniek
•
basis computerkennis (Word, Excel)
•
met hoofd en handen kunnen werken
•
accuraat, alert, procesgericht en leergierig
•
communicatief, goede beheersing van de Nederlandse taal
Wat wij bieden:
•
een uitdagende en afwisselende functie in een prettig team en met een prachtig productenpallet
•
mogelijkheid tot een vast contract
•
een goed salaris en secundaire voorwaarden (incl. pensioenopbouw)
•
een leerplek met doorgroeikansen en goede begeleiding
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 *.

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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