Word jij onze nieuwe collega?
Major Electronics BV in Hoogeveen is specialist in de inkoop en assemblage van elektronica en alle aanverwante
activiteiten. Voor de productie is een deel van de assemblage geautomatiseerd. Hiervoor zijn wij op zoek naar een
operator voor de SMD lijn.

Machine Operator
Op de SMD lijn worden componenten geplaatst en gesoldeerd op de printplaat. Het betreft een gevarieerde functie
waarbij technisch in zicht en accuratesse van groot belang zijn. Je draagt zorg voor het draaiende houden van de SMD
productielijn en je vindt het leuk om deze op de meest efficiënte manier te laten draaien.
Uw taken zijn:
 Het instellen en bedienen van de SMD productielijn:
 Het beladen van de componenten
 Plaatsen van SMD componenten met de SMD machine en het handmatig plaatsen van SMD componenten.
 Het zorgdragen voor de juiste kwaliteit en kwantiteit;
 Het controleren van de printen
 Uitvoering van overige werkzaamheden die in relatie staan met de assemblage van printplaten;
Functie eisen:
 MBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een technische opleiding, maar dit is geen vereiste;
 Affiniteit met techniek en secuur werken zijn van groot belang. (leergierig);
 Bij voorkeur ervaring in het zelfstandig bedienen van automatische productielijnen in een productieomgeving;
 Goede oog- handcoördinatie;
 Geen 9 tot 5 mentaliteit.

Arbeidsvoorwaarden:
Een passende salariëring gekoppeld aan een goed secundair arbeidsvoorwaardenpakket, studiemogelijkheden om zich
verder te verdiepen in het vakgebied, een actieve inbreng in een hightech omgeving en een informele, collegiale
werksfeer. Voor deze functie geldt dat je werkt in een klein team.
Wij bieden:
 Een informele, collegiale werksfeer
 Een marktconform salaris
 Een goed secundair arbeidsvoorwaarden pakket
 Mogelijkheden om door te groeien
 Contract voor bepaalde tijd (de intentie is een vaste aanstelling)
Hebben wij uw interesse gewekt? U kunt reageren door een brief en CV te mailen naar d.boxem@major-el.nl .
Contactpersoon: Danny Boxem, tel. 0528-234422
Major Electronics b.v. is onderdeel van de Alwica Holding Groep.
(Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld).

