Ben jij op zoek naar een baan als Mechatronica-monteur in een dynamisch
bedrijf?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
AAA Lab Service B.V. is gevestigd in Roelofarendsveen (Zuid-Holland, aan de
A4, tussen Schiphol en Leiden).
We zijn een bedrijf dat onderhoud uitvoert aan apparatuur in
voedselveiligheid- en water-laboratoria.
We ontwerpen en produceren tevens onder de vlag van AAA Lab Equipment
B.V. diverse eigen laboratoriumapparatuur, zie hiervoor onze website AAA
Lab Service – AAA Lab Equipment B.V.
Wat ga je doen ?
Als Mechatronica-monteur ben je verantwoordelijk voor het oplossen van
storingen aan machines en in de besturingssystemen. Je voert overleg met
collega monteurs over hoe storingen opgelost en voorkomen kunnen worden.
Naast het oplossen van storingen houd jij je bezig met het aandragen van
verbetervoorstellen om de productie verder te optimaliseren. Elektrotechniek
verandert snel en jij blijft je hierin verdiepen. Je bent een expert in jouw
vakgebied en bent niet bang om vieze handen te krijgen. Naast de
elektrotechnische werkzaamheden voer je als Mechatronica-monteur ook
mechanische werkzaamheden uit.
Als Mechatronica-monteur in de hightech industrie ben je voornamelijk
werkzaam in de (speciaal) fijnmechanische machinebouw.
Werkzaamheden bestaan uit:








Service en onderhoud aan machines/installaties, zowel preventief als
correctief onderhoud
Punctuele administratieve afhandeling daarvan
Analyseren, repareren van storingen aan installaties bij klanten of op
eigen locatie
Monteren en inregelen van machines en productielijnen of installaties
Voorraad onderdelen bijhouden.
Het afstemmen van en meedenken aan het ontwerp met de klant en je
collega’s.
Werken in binnen- en buitenland op verschillende locaties binnen
Europa (max. 1 week per keer)




Montage en bekabeling van elektrische apparatuur
PLC’s programmeren en affiniteit met computers en databases.

Wat heb je nodig?
Voor deze vacature Mechatronica-monteur zoeken wij een slimmerik met
kennis, kunde en karakter!












Je hebt lef en ambitie om bij verschillende klanten op locatie te werken
Je wilt ons bedrijf echt verder helpen vanuit jouw toegevoegde waarde
Je bent proactief en wilt voorop lopen in je vak
Je deelt graag je kennis met opdrachtgevers en collega’s
Je hebt de drive om jezelf verder te ontwikkelen en te groeien
Heb je al wat ervaring met bijvoorbeeld Inventor of E-plan is dat een pré
MBO 4-niveau of HBO Mechatronica met een voorkeur voor elektronica
Grote mate van verantwoordelijkheid
Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift, Engels op
redelijk niveau spreken en verstaan is vereist, Duits is een pré.
Je hebt een hands on mentaliteit en bent flexibel (geen 9 tot 5
mentaliteit) en gemotiveerd
Rijbewijs B is een vereiste.

Je krijgt:









Marktconform salaris en goede secondaire voorwaarden
Uitgangspunt is, na gebleken geschiktheid, een vast dienstverband
Een baan waar je absoluut uitdaging in kunt vinden
Je komt te werken in een leuk team, met goede werkcondities en sfeer
Je werkt zelfstandig en krijgt de vrijheid om proactief aan de slag te
gaan
Er worden opleidingen en cursussen aangeboden, zodat je jezelf verder
kunt specialiseren
Je hebt een breed scala aan taken en daardoor is elke dag anders
25 vakantiedagen bij fulltime dienstverband

Heb je belangstelling en voldoe je aan bovenstaande functie-eisen?
Stuur dan je schriftelijke sollicitatie met C.V.
naar peter.krul@aaalabequipment.eu
Of bel met Peter Krul 06-48609697 voor meer informatie.
Na beoordeling van het CV en geschiktheid zal er een gesprek plaatsvinden
voor nadere kennismaking. In een tweede gesprek wordt nader gesproken
over de startmogelijkheden en de bijbehorende arbeidsvoorwaarden.
Soort dienstverband: 38 – 40 uur.
Sollicitaties die niet aan de eisen voldoen kunnen wij helaas niet in
behandeling nemen.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

