VACATURE
Bestronics B.V. is een Productie- en
Assemblagebedrijf dat zich richt op de industriële
en elektronicamarkt. De belangrijkste activiteiten
van Bestronics B.V. zijn productie-, ontwikkelingen assemblage van printplaten en het produceren
van kabelbomen en behuizingen.
Door onze continue groei zijn wij op zoek
naar een gemotiveerde collega om onze
productievestiging in Veldhoven te versterken.

MEDEWERKER
SMD COMPONENT
OPBOUW M/V
De Medewerker SMD Component Opbouw verzorgt
binnen Bestronics B.V. samen met een directe
collega zowel alle voorbereidende werkzaamheden
om de SMD-componenten aan de machinelijn
te krijgen, maar ook de aanvoer van componenten
zodra de machinelijn actief is. Je signaleert
eventuele afwijkingen in een vroeg stadium en
streeft er altijd naar om zo efficiënt mogelijk
te werken, zodat de ombouwtijd tussen twee
orders altijd zo kort mogelijk is. Daarnaast houd
je de SMD-lijnen ten aanzien van het component
verbruik strikt in de gaten en zorg je ervoor dat
componenten tijdig aangevuld worden, zodat
de machinelijn niet stil dreigt te vallen.
Je werkt nauw samen met de collega’s van het
magazijn die de componenten aanleveren, maar
ook met het team van SMD-operators die de
SMD-machinelijnen bedienen en beheren.
Op zoek naar een nieuwe uitdaging?
•W
 ij bieden een veelzijdige en verantwoordelijke
functie, op een dynamische plek in onze
organisatie.
• J e verzorgt samen met jouw directe collega
de voorbereidende werkzaamheden zodat
de componenten ‘gebruiksklaar’ zijn voor
de SMD-machinelijn.
• J e zorgt ervoor dat de actieve machinelijnen
niet dreigen stil te vallen door middel van tijdige
aanvulling van benodigde componenten.
• J e draagt bij aan een efficiënte planning vanuit
jouw kennis en ervaring ten aanzien van de
voorbereidingswerkzaamheden en opbouwtijd.
• J e valt onder de aansturing van onze teamleider
productie die verantwoordelijk is voor het reilen
en zeilen in de gehele productiehal.

Waar zou een succesvolle Medewerker SMD
component opbouw aan moeten voldoen?
In onze ogen zijn er bepaalde vaardigheden en
competenties die er sterk aan bijdragen om
succesvol te kunnen zijn binnen deze functie
in onze organisatie, namelijk;
Vaardigheden
•M
 BO-niveau, behaald door een technische
opleiding of werkervaring, i.c.m. relevante
werkervaring
•K
 ennis van SMD-componenten
•A
 lgemene computerkennis, onze processen zijn
namelijk grotendeels geautomatiseerd
•G
 oede beheersing van de Nederlandse taal
Competenties
• T eamspeler
• Secuur en accuraat werken
• Zelfstandig
• Proactieve houding
• Verantwoordelijkheidsgevoel
• Communicatief vaardig
Wat bieden wij?
•A
 rbeidsvoorwaarden gebaseerd op de CAO
Metaal & Techniek (Kleinmetaal)
•M
 arktconform salaris
•P
 ersoonlijke ontwikkeling met
onlinetrainingsplatform ‘GoodHabitz’
•W
 erkweek van 38 uur
•W
 erktijden van 8:00 tot 16:30
Is deze vacature je op het lijf geschreven?
Kijk voor meer informatie op www.bestronics.nl
of klik hier voor de Bestronics bedrijfsfilm en kom
meer te weten over ons bedrijf.
Bekijk en ‘Like’ de Bestronics pagina’s op Facebook, LinkedIn en Instragram, zo heb je meteen
een ‘look and feel’ bij ons bedrijf en blijf je op de
hoogte!
Voor meer info kan je terecht bij Chantal en Coby
via 040-2350123.
Stuur je CV en motivatiebrief door naar:
info@bestronics.nl onder vermelding van
‘Medewerker component opbouw’

