WIJ ZOEKEN EEN GEMOTIVEERDE ASSEMBLAGE MEDEWERKER (M/V)
Wil jij heel graag aan de slag, of misschien weer terug aan het werk? Ben jij handig met dingen in elkaar zetten en
wil je graag werken in een ambitieuze MKB-organisatie, waar het er wellicht wat anders aan toe gaat dan wat je
gewend bent? Lees dan even verder, misschien hebben we iets voor je…
We zoeken een handige collega (m/v) die graag mooie producten maakt. Kortom, iemand die onze PDU’s
(professionele stekkerblokken) en energiemeters samenstelt uit een reeks aan elektrotechnische componenten,
zodat er een mooi eindproduct ontstaat waar wij onze klanten blij mee kunnen maken!
Een relevante opleiding of werkervaring is voor deze functie niet persé noodzakelijk maar een pré. Daarnaast is
motivatie voor ons een stuk belangrijker dan leeftijd. Dus ook als je 50+ bent, moedigen we je zeker aan om te
solliciteren!
Om te beginnen…. Herken je jezelf hierin?
ü Je bent collegiaal en gemotiveerd om aan de slag te gaan
ü Je bent secuur en kunt aandachtig werken
ü Je bent praktisch ingesteld en kunt goed met je handen werken
ü Je bent enthousiast en probleemoplossend ingesteld
ü Je hebt een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel
ü Je werkt liever bij een ambitieuze MKB-organisatie met korte lijnen dan in een groot bedrijf
Wie zijn wij?
Wij zijn Schleifenbauer. We zijn een producent en leverancier van energiemeters en stroomdistributie-units (PDU’s)
voor o.a. datacenters, industrie en scheepsbouw. We zijn gevestigd in Den Bosch en werken internationaal, onze
klanten zijn gevestigd door heel Europa en daarbuiten. Met een klein team werken we dagelijks aan innovatieve
oplossingen en gaan we samen voor 100% klanttevredenheid. Werken bij ons bedrijf kenmerkt zich door een
informele werksfeer en platte organisatiestructuur. Daarnaast houden we van humor, met op zijn tijd een goede
grap. Maar wees gerust, tijdens de dagelijkse lunch (je hoeft geen brood mee te nemen, daar zorgen wij voor) zit
iedereen ontspannen naast elkaar!
We zijn gelukkig ook heel veel NIET...
We zijn geen grote organisatie met complexe bedrijfsvoering. We zijn niet bezig met abstracte projecten en we
hebben geen enorme managementstructuur. Ook zijn we niet te formeel in de omgang. Was je hier stiekem wel
naar op zoek? Dan moeten we je helaas teleurstellen… Maar vind je dit prima, lees dan zeker verder!
Wat ga je doen in je nieuwe functie?
ü Je assembleert onze producten, bestaande uit diverse elektrotechnische componenten die worden
ingebouwd in een aluminium profiel of kunststof behuizing.
ü Je test de producten tijdens de verschillende fasen van de assemblage, zodat ze werkend worden
afgeleverd.
ü Je ondersteunt bij overige operationele werkzaamheden binnen onze organisatie.
Ons wensenlijstje?
Om in aanmerking te komen voor deze functie hebben we natuurlijk wel een paar wensen:
ü Je bent woonachtig in de omgeving van Den Bosch
ü Je bent handig, affiniteit met (elektro)techniek is een pré
ü Een technische opleiding is een pré, een diploma is niet strikt noodzakelijk.
ü Ervaring in assemblage of paneelbouw is een pré
ü Je beschikt over basis computervaardigheden
ü Je spreekt goed Nederlands. Enige kennis van de Engelse taal is een welkome aanvulling.

Wat mag je van ons verwachten?
ü
ü
ü
ü
ü

Een fulltime dienstverband, parttime is bespreekbaar
Een marktconform salaris, afhankelijk van jouw kennis en kunde.
Een prettige en informele werksfeer én een dagelijkse lunch.
Mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en het volgen van opleidingen.
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. pensioenregeling en reiskostenvergoeding).

Spreekt het voorgaande je aan en wil je graag eens kennismaken?
Neem dan gerust contact met ons op via mail: werken@schleifenbauer.eu of telefonisch: 073 - 52 302 56

