Contecto is een perfecte mix van jonge, enthousiaste experts en senior ingenieurs met ervaring in de
elektronische en mechanische industrie. Met ons team van ongeveer 30 medewerkers verzorgen wij de
ontwikkeling en productie van klantspecifieke hardware-, software- en mechanische producten en onderdelen.

Allround medewerker elektronica / mechanica
Noem jij jezelf handig en houd je van veelzijdigheid? Door een groeiende vraag naar onze elektronische en
mechanische services zoeken wij een nieuwe collega op deze productieafdeling. Omdat wij onze klanten een
breed aanbod van services aanbieden, zijn wij op zoek naar een handige allround medewerker die het leuk vindt
om zowel elektronische als mechanische werkzaamheden op zich te nemen. Vanwege jouw veelzijdigheid en
contacten binnen beide teams ben je een verbindende schakel en zorg je voor de beste samenwerking.
Als je al wat ervaring in één van de vakgebieden hebt is dit mooi meegenomen, maar wij hebben de capaciteiten
en ervaren collega’s om jouw als starter op te leiden.
Onze eisen aan jou
•
•
•

Je hebt een Mbo opleiding in de richting van elektrotechniek of werktuigbouwkunde;
Je bent breed georiënteerd in je interesses;
Je werkt secuur en voor het beste resultaat.

Werkzaamheden in de richting van
•
•
•
•

Mechanische werkzaamheden, zoals het draaien en frezen van uiteenlopende materialen;
Elektrotechnische werkzaamheden, zoals solderen, assembleren en testen van elektronische borden en
componenten;
Verschillende logistieke werkzaamheden;
Samenbouw, assemblages, bekabelen en onderhoudende werkzaamheden.

Wij bieden je
Veel variatie in je werkzaamheden en een leuk team van collega’s waarmee je samenwerkt. Daarnaast bieden we
een voltijd contract. Indien hier andere wensen zijn kunnen wij hier uiteraard flexibel mee omgaan. Je krijg een
marktconform salaris gebaseerd op je ervaring en volgens onze CAO, inclusief 25 vrije dagen, vakantiegeld en een
vergoeding voor woon-werkverkeer.
Lijkt je dit wel interessant? Dan ontvangen wij graag jouw sollicitaitebrief voorzien van CV. Je kunt deze per e-mail
versturen naar hr@contecto.nl t.a.v. Jels Strik.

