Allround Monteur
Gearbox is een jong bedrijf wat hard groeit en wij zoeken een allround monteur die graag onze
hightech producten monteert en installeert. Een enthousiaste, zelfstandige aanpakker voor in de
werkplaats, met de ambitie om jezelf te blijven ontwikkelen en met ons mee te groeien.
Wij leveren de digitale werknemers van de toekomst voor de tuinbouw, die het werk van onze
klanten verbeteren, vereenvoudigen of versnellen. Dat doen we met camera’s, slimme software
met AI en robotica. Wil jij werken aan innovatie in de tuinbouw en wil je aan de slag bij hét high
tech bedrijf van het Westland? Kom dan maar op met jouw sollicitatie!
Wat ga je doen?
●

Jij monteert, assembleert en test de producten van Gearbox in onze werkplaats in Maasdijk

Titel:
Allround Monteur
Uren per week:
Fulltime
Functiecategorie:
Techniek
Opleidingsniveau:
MBO
Carrièreniveau:
Medior

(Westland) en stelt ze in bedrijf bij onze klanten
●

Dienstverband:
Je werkt zelfstandig én met je team om de gloednieuwe Gearbox producten helemaal gereed Vast
te maken

●

Je bent praktisch ingesteld en handig in het verrichten van fijnmechanische en
elektrotechnische werkzaamheden, zoals het elektrisch aansluiten van motoren

●

Natuurlijk zorg je ervoor dat de werkplaats er top uitziet en let jij erop dat alle benodigde
materialen aanwezig zijn, of je regelt met de werkvoorbereider dat de juiste spullen worden

besteld
Ben jij de allround monteur die met ons gaat bouwen?
●

Afgeronde technische MBO-opleiding, bijvoorbeeld werktuigbouwkunde of mechatronica

●

Minimaal 3 jaar relevante werkervaring als monteur, waarbij je zowel mechanische als
elektrische werkzaamheden hebt uitgevoerd

●

Kennis van mechanica, elektrotechniek en gevoel voor besturingen

●

Je werkt fijn in een team samen, maar je kunt ook prima zelfstandig werken

●

Werken in de tuinbouwsector is voor jou niets nieuws

●

Je stapt zo op iemand af als je zijn of haar hulp nodig hebt

●

Je bent flexibel en praktisch ingesteld en kan inspelen op wisselende omstandigheden

●

Je legt makkelijk contact en kan goed communiceren met collega’s en klanten

Je bent in bezit van een rijbewijs B
Wat bieden wij:
●

●

Uiteraard ontvang je een mooi salaris

●

Een fulltime dienstverband met voldoende mogelijkheden jezelf verder te ontwikkelen

●

Ruime hoeveelheid vakantiedagen (38 dagen, op basis van een dienstverband van 40 uur
per week)

●

Wij zijn een gezellig en hecht team met slimme aanpakkers, denkers en doeners die met
opgestroopte mouwen bouwen aan Gearbox

●

Leuke extra's zoals een goed verzorgde lunch en een gezellige vrijdagmiddagborrel (als het

straks weer allemaal kan)
Waar kom je te werken:
We zijn gevestigd tussen de kassen van Maasdijk. We houden van vernieuwing, een frisse blik en
een open kijk op de wereld. Wij leren vooral door kennis te delen en goed samen te werken. Als
snelgroeiend hightechbedrijf werken we dagelijks aan de nieuwste producten.
Ben jij degene die we zoeken?
Solliciteer dan direct via onderstaande knop. Voor meer informatie bel je met Esther Buitelaar 0617176306.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

Contactpersoon vacature:
Esther Buitelaar
Standplaats:
Maasdijk

