
VACATURE

HIGH-TECH 
ELECTRONICA 
TECHNICUS M/V

Bestronics B.V. is een Productie- en Assemblage 
bedrijf dat zich richt op de industriële en 
elektronica markt. De belangrijkste activiteiten 
van Bestronics BV zijn productie-, ontwikkeling- 
en assemblage van printplaten en het 
produceren van kabelbomen en behuizingen.

Door onze continue groei zijn wij op zoek naar 
een gemotiveerde collega om onze productie
vestiging in Veldhoven te versterken

De High-Tech Electronica Technicus verzorgt 
binnen Bestronics BV  aan de hand van 
technische tekeningen onze complete 
producten. Door jou kennis van mechatronische 
vraagstukken zijn dankzij jou alle technische 
problemen snel opgelost, daarboven op ben 
je een ster bent in het assembleren en in het 
aanleggen van bedrading. Kortom, Wij zijn op 
zoek naar jou!

Wat vragen we van je als HighTech 
Electronica Technicus?
Als High-Tech Electronica Technicus bestudeer 
en beoordeel je de werkdocumenten, tekeningen 
en werkmethode. Je controleert of de juiste 
onderdelen aanwezig zijn en controleert wat de 
specifieke product specificatie is aan de hand 
van de order. Daarnaast ben jij een held in 
storingen opzoeken en repareren. Je verwerkt 
RMA’s en denkt aan procesverbeteringen. 
Tot slot hoort er ook een stukje kwaliteits-
controle bij, zoals het uitvoeren van metingen en 
visuele controle van de eigen werkzaamheden.

 Op zoek naar een nieuwe uitdaging?
•  Wij bieden een veelzijdige en 

verantwoordelijke functie, op een dynamische 
plek in onze organisatie. 

•  Als mede-drijvende kracht val je onder de 
aansturing van onze teamleider productie die 
verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen in 
de gehele productiehal. 

Waar zou een succesvolle HighTech 
Electronica Technicus 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
•  Bij voorkeur heb je een mbo-niveau 4 opleiding in 

de richting van mechatronica of elektrotechniek 
afgerond.

•  Ervaring is een pré, geen must. Gediplomeerde 
schoolverlaters zijn ook zeer welkom.

•  Je hebt affiniteit en passie voor het mechanisch 
assembleren van producten.

•  Je bent communicatief vaardig en werkt graag in 
een team.

•  Je bent verantwoordelijk en neemt maatregelen om 
veiligheid, kwaliteit en voortgang te waarborgen

•  Goede beheersing van de Nederlandse of 
Engelse taal

•  Je bent in het bezit van een rijbewijs en eigen 
vervoer

Competenties
• Enthousiast
• Secuur en accuraat werken 
• Zelfstandig 
• Hoog concentratie vermogen 
• Proactieve houding 
• Verantwoordelijkheidsgevoel 

Wat bieden wij?
•  Arbeidsvoorwaarden gebaseerd op de CAO Metaal & 

Techniek (Kleinmetaal)
•  Marktconform salaris
•  Persoonlijke ontwikkeling met onlinetrainings-

platform ‘GoodHabitz’
•  Werkweek van 38 uur
•  Werktijden van 8:00 tot 16:30

Meer weten over onze organisatie? 
Zoals al omschreven is Bestronics B.V. is een 
Productie- en Assemblagebedrijf dat zich richt op de 
industriële en elektronicamarkt. Onze dienstverlening 
reikt echter nog verder. Om onze relaties volledig van 
dienst te kunnen zijn, beheersen wij het complete 
productietraject van advies tot en met aflevering en 
implementatie. Hierbij variëren de mogelijkheden van 
standaard (deel)processen tot op maat geproduceerde 
producten.

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 kun je terecht bij Coby via 
040-2350123.

Stuur je CV en motivatiebrief door naar:
coby@bestronics.nl onder vermelding van de vacature 
‘High-Tech Electronica Technicus’.
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