Wie zijn wij?
Thermo Electric Instrumentation B.V. ontwikkelt, produceert en levert een breed scala moderne meet& regelapparatuur en sensoren voor onder andere het signaleren en meten van druk, temperatuur,
debiet en niveau. Kwaliteit, kennis en service staan hoog in het vaandel.
Thermo Electric Instrumentation B.V. biedt vanuit haar expertise op het gebied van instrumentatie,
kwalitatief hoogwaardige producten. Door te blijven investeren in kennis verbreding blijft deze
kwaliteit voor klanten gewaarborgd. Ook in de ontwikkeling van specifieke toepassingen staat de klant
centraal.
Wij zijn ter versterking van ons team op zoek naar een

Productie medewerker M/V (40u/wk)
Functie omschrijving
Produceren, assembleren, repareren, reviseren en testen van (bestaande) industriële temperatuur
sensoren volgens de opgestelde kwaliteitsnormen en klant specificaties. Het op verzoek uitvoeren van
andere taken binnen het bedrijf en het overnemen van taken van collega’s, melden van schade,
onvolledig materiaal, defecte apparatuur. Het meedenken omtrent verbeter acties. Het deelnemen
aan overlegvergadering op de afdeling. Gewerkt wordt aan de hand van procedures, montage
voorschriften en instructies. Je werkt op aanwijzing van de voorman productie en bepaalt de eigen
werkindeling op basis van ervaring, rekening houdend met de gestelde prioriteiten. Je beoordeelt
visueel de kwaliteit van het werk. Er zijn contacten met de leidinggevenden en collega’s. Je komt te
werken in een van onze productieafdelingen. Concentratievermogen en goed ontwikkelde fijn
motorische vaardigheden zijn belangrijk in deze functie. Enige ervaring in een technische omgeving is
gewenst.
Functie eisen
Je beschikt minimaal over een LBO/MBO niveau. Je bent een teamspeler en qua persoon te typeren
als hands-on, zelfstandig, efficiënt, accuraat en resultaatgericht.
Wat bieden wij?
Een afwisselende en uitdagende positie binnen een professionele, financieel gezonde en
internationaal actieve onderneming. Bij Thermo Electric Instrumentation B.V. staan de ontwikkeling
van competenties centraal. Het volgen van opleidingen en trainingen wordt vanuit de onderneming
sterk gestimuleerd. Uiteraard is het salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie.
Daarnaast bieden wij o.a. een uitstekende pensioenregeling en een tegemoetkoming in de
collectieve ziektekostenverzekering.
Enthousiast?
Als je jezelf herkent in bovenstaand profiel en graag in een dynamische organisatie wilt werken, stuur
dan je motivatiebrief en CV naar Caroline Hertog, personeelsfunctionaris,
che@te-instrumentation.com, of per post naar Thermo Electric Instrumentation B.V., t.a.v. Caroline
Hertog, Coenecoop 71, 2741 PH Waddinxveen.

