
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Contecto is een mix van jonge, enthousiaste experts en senior ingenieurs met ervaring in de elektronische 

en mechanische industrie. Met ons team van ongeveer 25 medewerkers verzorgen wij de ontwikkeling en 

productie van op maat gemaakte hardware-, software- en mechanische producten en onderdelen. Binnen 

onze elektronica afdeling bestucken wij PCB’s machinaal. Dit doen we onder andere met de techniek SMT. 

SMT staat voor Surface-mount technology: Een technologie die we gebruiken om Surface-mounted devices 

(speciale componenten) op de PCB’s te plaatsen. Dit doen we door middel van een aantal SMT machines. 

SMT medewerker (verzorgd de automatische assemblage van elektronica) 
Wil jij graag verantwoordelijk zijn voor jouw eigen eindproduct welke elke dag weer anders is? Een job bij 

ons biedt je veel afwisseling; niet alleen in producten en componenten, maar ook in werkzaamheden. Je 

drukt niet alleen op de knop maar zorgt zelfstandig voor het beste product. Je kiest de beste 

productievolgorde en schrijft ook zelf de programma’s. Zeker een uitdaging dus! Maar maak je geen 

zorgen, je zal in het begin goed worden ingewerkt door een hecht team. Zij zullen jou zorgvuldig trainen tot 

expert in elektronica. 

Werkzaamheden 

• Je bestuckt PCB’s met onze SMT machine; 

• Je schrijft (op den duur) je eigen programma’s voor deze machine; 

• Je bestuurt en laadt zelf de SMT machine; 

• Daarnaast bestuur je ook de screener; 

• Je verhelpt storingen van de machines; 

• Je doet klein onderhoud aan de SMT machine en screener; 

• Producten solderen met vapor oven; 

• Controle van de input en output. 

Wij bieden je: 

• Een fijn team en afwisselende producten & werkzaamheden; 

• Een markconform salaris volgens CAO; 

• Een Fulltime job; 

• 25 vakantiedagen met daarbij extra ADV dagen; 

• Een vergoeding voor woon/werkverkeer; 

• Volop ruimte voor het volgen van scholing en trainingen. 

Wij vragen van je: 

• Dat je affiniteit hebt met techniek en je hierin graag ontwikkeld; 
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• Dat je gemotiveerd bent om secuur te werken; 

• Dat je alleen tevreden bent met een goed eindproduct. 

Geïnteresseerd in deze functie? 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. 


