
VACATURE

SMD CONTROLER 
EN NAMONTAGE 
MEDEWERKER 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, assemblage van 
printplaten en produceren van kabelbomen en 
behuizingen.

Door onze continue groei zijn wij op zoek naar een

Als SMD Controler en Namontage Medewerker ben je 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze producten. 
Alle producten die wij produceren worden met 2D als 
3D / AOI geinspecteerd. Aan jou vervolgens de taak 
om de bevindingen vanuit deze scans te beoordelen 
en zelf het product nog aan een visuele inspectie te 
onderwerpen.
Vervolgens dienen alle gevonden imperfecties op 
de PCB herstelt te worden voordat het board zijn 
weg door productie kan vervolgen. Daarnaast ben 
je ook verantwoordelijk voor het naplaatsen van 
componenten op de producten.

Wat vragen we van je als SMD Controler en 
Namontage medewerker?
Als SMD controler en namontage medewerker ben je 
secuur en in staat om te werken in een omgeving waar 
nauw keurigheid van groot belang is.
• Je hebt een fijne motoriek.
•  Je bent in staat om zowel THT als ook SMD en fine-

pitch SMD componenten te solderen of bent bereidt 
dit te leren.

•  Je bent in staat om nauwkeurig en geconcentreerd 
te werken

•  Bij voorkeur heb je reeds ervaring met de van toe-
passing zijnde IPC normen.

•  Je weet van aanpakken en kan oplossingsgericht 
denken.

•  Je bent gedreven, enthousiast, zelfstandig, toont 
gemakkelijk eigen initiatief en bent bevlogen in jouw 
vakgebied.

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

functie, op een dynamische plek in onze organisatie.
•  Je maakt deel uit van een team van SMD Controler 

en Namontage dat verantwoordelijk is voor het 
waar borgen van de kwaliteit van onze producten.

•  Je draagt direct bij aan de totstandkoming van de 
producten van onze klanten in de hightechindustrie

•  Je valt onder de aansturing van onze teamleider 
productie die verantwoordelijk is voor het reilen- en 
zeilen in de gehele productiehal.

•  Je krijgt bij ons de kans om jezelf continu te ontwik-
kelen in een essentieel productieproces binnen de 
elektronicabranche.

•  Je maakt kennis met de nieuwste technologieën en alle 
benodigde hulpmiddelen staan tot je beschikking

Waar zou een succesvolle SMD Controler en Namontage 
medewerker 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 
•  MBO - niveau in een technische richting bijvoorbeeld 

elektronica, behaald door opleiding of ervaring
•  Minimaal 2 jaar werkervaring binnen een technische 

productieomgeving
•  Ervaring met het lezen van technische tekeningen en 

werkinstructies
•  Goede beheersing van de Nederlandse taal
•  Woonachtig in de omgeving van Veldhoven
•  Pré: ervaring met een SMD-productielijn

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

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. Like en bekijk Bestronics Facebook page/Linke-
dIn en Instagram, zo heb je meteen een look and feel bij ons 
bedrijf en blijf je op de hoogte!

Voor meer info kan je terecht bij Coby via 040-2350123.

Stuur je CV en motivatiebrief door naar:
coby@bestronics.nl onder vermelding van ‘SMD Controler en 
Namontage Medewerker’. 

https://www.bestronics.nl/vacatures/
https://youtu.be/o2C5d6urWH0
mailto:coby%40bestronics.nl?subject=Financieel%20administratief%20bediende

