Vacature
Mechatronica Monteur
Ben jij een gedreven, gemotiveerde Mechatronica monteur? Ben jij
nauwkeurig en wil je graag werken aan hoogwaardige systemen voor
grote internationale klanten? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Jouw rol

Jouw profiel

n de rol Mechatronica Monteur ga je zelfstandig
aan de slag met het monteren en assembleren
van onze hoogwaardige systemen of submodules
hiervan. Je volgt hiervoor de opgestelde
tekeningen en werkinstructies nauwkeurig op.
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel en jij
zorgt ervoor dat jouw werk aan de gestelde
kwaliteitseisen voldoet.
Je denkt mee over oplossingen voor uitdagingen
die gedurende het project ontstaan.
Je werkt aan verschillende projecten samen met
enthousiaste collega’s.

Om succesvol te zijn als Mechatronica Monteur
voldoe je aan de volgende eisen:
Je hebt minimaal een afgeronde MBO opleiding
mechatronica of werktuigbouwkunde.
Je hebt enkele jaren ervaring in mechanische
montage, ervaring met elektrische montage is
een pré.
Je hebt goede communicatieve vaardigheden
en een pragmatische instelling.
Je bent een teamspeler met een pro-actieve
en flexibele houding.
Je bent kwaliteitsgericht.

Dit zijn wij
D&M Vacuümsystemen BV bouwt complexe high-tech vacuümsystemen. Wij werken internationaal voor
middelgrote bedrijven en multinationals op het gebied van semiconductor test equipment, dunne film
deposities en een breed scala van andere toepassingen van vacuümtechniek. Onze kracht bevindt zich
in de samenwerking tussen de domeinen fysica, mechanica, elektronica, software en vacuümtechniek.
Ook worden wij door onze klanten regelmatig gevraagd voor test werkzaamheden.
Als Mechatronica Monteur ben je onderdeel van onze assemblage afdeling, waar we in multidisciplinaire
projectteams aan onze systemen werken.

Wij bieden

Contact en solliciteren

We vinden het belangrijk dat je met plezier naar je
werk komt. We vormen een hecht team, waar we
naast hard werken ook tijd hebben voor gezelligheid
en aandacht voor elkaar. Wij zijn blij met jouw kwaliteiten en daarom kun jij dit verwachten van ons:
Een salaris dat past bij jou en de functie
25 verlofdagen per jaar als je fulltime werkt
Een goede pensioenregeling
Reiskostenvergoeding woon-werk
Voldoende opleidingsmogelijkheden
We volgen de cao Metaal & Techniek

Zie jij jezelf als Mechatronica Monteur bij
DM Vacuümsystemen en voldoe je aan wat we
hierboven schetsen? We zien jouw uitgebreide
motivatie en CV graag zo snel mogelijk tegemoet.
Je kunt reageren door te mailen naar
c.driessen@dm-vacuumsystemen.nl

5785

D&M Vacuumsystemen B.V.
Albert Plesmanstraat 3
6021 PR Budel
The Netherlands

Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met
Coen Driessen, 0495-491967
Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

T +31 (0)495 491 967
E info@dm-vacuumsystems.com
I www.dm-vacuumsystems.com
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