BRiNK bestaat uit meerdere ondernemingen met hun eigen specialismes. BRiNK Automation is
gespecialiseerd in geavanceerde geautomatiseerde robot systemen en heeft een zeer belangrijke
technologische bijdrage geleverd aan In Mould Labelling systemen (IML). Verpakkingsfabrikanten in heel de
wereld werken samen met ons om hun productie te optimaliseren.
Op onze vestingen in Harskamp, Zelhem en in Winterswijk werken meer dan 250 collega’s. Kijk voor meer
informatie op onze site: www.brinkbv.com
Wij zoeken voor onze vestiging in Harskamp op korte termijn een:

“Service monteur binnen – en buitendienst”
Functie inhoud:
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het inbedrijfstellen van nieuwe installaties bij de klant. Ook kun
je worden ingezet voor het verlenen van service aan bestaande installaties bij de klant. Je hebt een brede
en dynamische functie op het gebied van zowel mechaniek, pneumatiek, besturing en robotprogrammering.
Jij gaat door tot het écht werkt en laat klant en kwaliteit centraal staan.
Functie eisen:
•
Je hebt MBO/HBO werk- en denkniveau en een technische opleiding afgerond
•
Affiniteit met mechanica en elektronica
•
Flexibele en oplossingsgerichte instelling
•
Goede communicatieve vaardigheden in het Engels is een must. Duits is een pré
•
Werken en reizen in het buitenland is geen probleem
Ben je een starter op de arbeidsmarkt? Ook dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.
Wij bieden:
•
Een afwisselende functie met de mogelijkheid om je binnen de organisatie voortdurend te blijven
ontwikkelen;
•
Een organisatie met een gemotiveerd team, een goede werksfeer en leuke uitjes;
•
Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (winstdeling, 25 vakantiedagen +7 ADV);
•
Een vaste aanstelling bij gebleken geschiktheid na contractperiode.
Ben je enthousiast geworden over deze functie, dan ontvangen we graag zo snel mogelijk jouw reactie,
voorzien van motivatie en CV per mail op pz@brinkbv.com.
Voor meer informatie kun je contact op nemen met Reinand van de Kieft op tel. 06 – 5261 2266.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

