
 

 

 
 

Major Electronics houdt zich bezig met de inkoop en assemblage van elektronica en alle aanverwante 
activiteiten. Een groot deel van de assemblage is geautomatiseerd. Wij maken o.a. printplaten  voor 
beveiligingsproducten, ledverlichting, besturingen, communicatie apparatuur en complete 
eindproducten. Door de toenemende vraag van onze klanten hebben wij de volgende vacatures:  

 

Technisch medewerker productie  
Wij zijn op zoek naar een technische kandidaat, die in deze afwisselende functie een toevoeging 
kan zijn voor ons bedrijf.  
 

Wat ga je doen: 
 Je voert kwaliteitscontroles uit. 

 Je repareert printen en elektronica producten. 

 Je voert productiewerkzaamheden uit zoals het solderen en testen van elektronica. 

 Je werkt mee aan een continue verbetering van de kwaliteit en kwantiteit. 

 
Wat vragen wij:  

 Je hebt een technische MBO diploma (elektronica of mechatronica is een pré).  

 Je beschikt over probleemoplossend vermogen.  

 Je hebt technisch inzicht. 

 Je kunt secuur en zelfstandig werken. 

 Je hebt ervaring met solderen (is een pré). 

 Je bent een teamplayer met een positieve instelling. 

 

Allround productiemedewerkers 
Wij zijn op zoek naar kandidaten met technisch inzicht die secuur en zelfstandig kunnen werken.  
 
Wat ga je doen: 

 Je voert productiewerkzaamheden uit, zoals het solderen, testen en assembleren van printen en 
samenstellingen, aan de hand van de werkinstructie. 

 Je zorgt dat de werkzaamheden volgens de planning worden uitgevoerd. 

 Je rapporteert eventuele (kwaliteits-) afwijkingen aan de leidinggevende. 

 
Wat vragen wij: 

 Je beschikt over LBO/MBO werk- en denkniveau (bij voorkeur een technische opleiding). 

 Je beschikt over een goede oog – hand coördinatie. 

 Je kunt secuur en zelfstandig kunnen werken. 

 Je hebt ervaring met solderen (is een pré). 

 Je bent een teamplayer met een positieve instelling. 

 
Wat bieden wij:  

 Een informele, collegiale werksfeer 

 Gevarieerde werkzaamheden 

 Arbeidsvoorwaarden conform cao Metaal en Techniek 

 Een goed secundair arbeidsvoorwaarden pakket. 

 
Hebben wij jouw interesse gewekt? Je kunt reageren door een brief en CV te mailen naar: 
a.vantamelen@major-el.nl  Contactpersoon: A. van Tamelen, tel. 0528-234422 

Major Electronics b.v.     -     Industrieweg 98     -     7908AK     -     Hoogeveen     -     0528-234422 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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