
 

 

 

 

 

Wij zijn op zoek naar een stagiair die graag iets wil leren over de 

wereld van elektronica 

Vind jij elektronica interessant? Zou je wel eens willen weten hoe het gaat bij een elektronicabedrijf? 

Dat komt goed uit, want wij zijn op zoek naar een stagiair die hier enthousiast van wordt! 

Wij zijn Contecto, gevestigd in Beugen en hebben veel ervaring met stagiairs van alle richtingen en 

opleidingsniveaus. Wij ontwikkelen en maken elektronische en mechanische apparatuur. Dit kunnen 

ontwikkeltrajecten zijn die jaren duren, tot korte opdrachten. Deze ontwikkelde producten moeten 

vervolgens nauwkeurig worden geproduceerd en/of geassembleerd. In onze fabriek staan machines 

die ons helpen bij het maken van de producten door het toepassen van speciale technieken. En 

natuurlijk lopen hier echte vakspecialisten waar je veel van kan leren. 

Op dit moment zijn wij bezig met een nieuwe werkwijze om onze machines van de juiste 

componenten en materialen (voorraad) te voorzien. Deze componenten moeten allemaal worden 

opgeslagen in ons systeem én op de juiste plek in ons magazijn komen. Wij hebben hiervoor sinds 

kort ons pand verbouwd en opnieuw ingericht met een grote software gestuurde magazijnkast. We 

zijn hier nog lang niet mee klaar, en kunnen jouw hulp gebruiken. Je ziet veel verschillende 

elektronische componenten voorbij komen en leert daarbij waartoe deze componenten en 

materialen allemaal in staat zijn. Daarnaast heb je door onze familiebedrijf-sfeer ook contact met 

andere specialisten binnen de elektronicawereld, waardoor je ook hiermee kennis kunt maken. 

 

Wat je van ons kunt verwachten: 

• Een stagevergoeding van €200 per maand; 

• Een leerzame stageperiode met verschillende aspecten van de elektronicawereld bij elkaar; 

• Begeleiding door een vakspecialist elektronica, die jou op weg helpt binnen ons bedrijf.  

 

Wat we van jou vragen: 

• Je volgt een opleiding op het gebied van Elektronica, MBO niveau 4; 

• Je ben beschikbaar voor maximaal een half jaar; 

• Je vindt het leuk om productinformatie te verwerken; 

• Je vindt elektronica interessant en wil hier graag meer over weten! 

 

Lijkt dit je interessant? Mail in dat geval naar hr@contecto.nl. Stuur hierbij je CV en een toelichting 

over waarom je bij ons stage wil lopen en voor welke periode. Wil je meer over ons weten? Kijk dan 

op onze website www.contecto.nl. 
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