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 klant specifieke hardware-, software- en mechanische producten en
onderdelen.

BBL leerling voor onze mechanische werkplaats
Ben jij op zoek naar een werkplaats waar je het vak kan leren van een echte vakman? Om onze werkplaats
beter te bezetten zijn wij op zoek naar een BBL leerling die graag in de praktijk leert van een ervaren
mechanische expert. Je beschikt over een werkplaats met verschillende frees- en draaimachines,
gereedschappen en materialen. Samen met je collega neem je zorg voor je machines, gereedschappen en
materialen en zorg je voor een zo efficiënt mogelijk magazijn.
De meeste producten worden gemaakt in kleine batches en van verschillende materialen. Daardoor zie je
niet alleen veel verschillende producten voorbij komen maar leer je ook de eigenschappen van
verschillende materialen kennen. Kortom, een perfecte werkplaats voor een gemotiveerde BBL’er.
Functie-eisen
•
•
•

Je doet een BBL opleiding niveau 4 in de richting van mechanica;
Je werkt secuur en voor het beste resultaat;
Je neemt zorg voor een nette werkplaats.

Werkzaamheden
•
•
•

Draai- en freeswerk van uiteenlopende producten en materialen;
Programmeren en instellen van de machine met CAM software;
Afstellen en onderhouden van gereedschap en materiaal;

Aanbod
Contecto heeft een goed onderhouden werkplaats waarin je alles wat je nodig hebt kunt vinden. Wij
hebben als bedrijf ervaring met BBL leerlingen en daarnaast goede begeleiding op de werkplaats zelf.
We bieden je een voltijd contract voor het aantal uren dat je in de week beschikbaar bent voor je werk.
Daarbij krijg je een marktconform salaris volgens onze CAO, inclusief 25 vrije dagen, vakantiegeld en een
vergoeding voor woon-werkverkeer.
Lijkt je dit wel interessant? Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatiebrief voorzien van CV. Je kunt deze per
e-mail versturen naar hr@contecto.nl t.a.v. Jels Strik.

