Technisch medewerker
Als technisch medewerker (40 uur per week) ben je mede verantwoordelijk
voor de reparatie en productie van starre endoscopen voor medische
en andere doeleinden.
Je zult intern worden opgeleid tot instrumentmaker.
Werkzaamheden


Samenstellen van onderdelen tot een eindproduct;



meewerken aan een zo efficiënt mogelijk en kwalitatief hoogwaardig productieproces;



repareren en produceren van instrumenten;



meedenken, vooruit denken en kennis delen;



kostenbewust werken;



verantwoordelijk voor een georganiseerde en schone werkomgeving;



overige voorkomende werkzaamheden op het gebied van reparatie en productie van starre
endoscopen;

Functie-eisen
Je herkent je in de woorden knutselaar, puzzelaar en uitvinder en hebt een natuurlijke aanleg voor
techniek. Je werkt uiterst zorgvuldig en nauwkeurig, je hebt aandacht voor kwaliteit en je bent je
bewust van de verantwoordelijkheden die je hebt. Je kunt zelfstandig werken, maar ook in
teamverband. Creativiteit, concentratie en ruimtelijk inzicht zijn belangrijke eigenschappen, net als je
vermogen om problemen te analyseren en op te lossen. Je hebt een brede interesse, volgt de
technologische ontwikkelingen in je vak op de voet en past ze toe in je werk. Daarnaast voldoe je
aan de volgende eisen:


Je hebt een technische achtergrond op MBO-niveau verkregen door opleiding in de
richting (allround) verspaner, fijnmechanica, instrumentmaker, edelsmid, modelbouwer
o.i.d. of gelijkgestelde kennis door werkervaring;



je hebt kennis van diverse materialen en bewerkingsmethoden;



je hebt ervaring met werken onder een microscoop;



je hebt ervaring in een soortgelijke functie;



ervaring met meetmiddelen en methoden is een pré;



je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;



je toont initiatief;



je bent 40 uur per week beschikbaar.

Arbeidsvoorwaarden
Naast werken binnen een informele en dynamische organisatie bieden wij jou:


Uitstekende salariëring;



een aantrekkelijk pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een goede
pensioenregeling en een interne opleiding;



vakantiedagen conform de cao Metaal & Techniek (kleinmetaal);



werken binnen een team van betrokken, enthousiaste en professionele collega’s.

Bedrijfsprofiel
ERPA Instruments BV onderhoudt en repareert starre en flexibele endoscopen voor medische en
andere doeleinden. Daarnaast produceert ERPA Instruments BV als enige bedrijf in de Benelux een
eigen merk endoscopen. ERPA Instruments BV heeft de afgelopen jaren een snelle groei
doorgemaakt. Deze groei is te danken aan de kwaliteit en prijsstelling van onze dienstverlening en
producten. Wij opereren wereldwijd; van China tot Zuid-Afrika en van India tot de Verenigde Staten
(naast uiteraard de Europese thuismarkt). ERPA Instruments profileert zich als ‘The Dutch Choice’.
Inlichtingen
Ben jij geïnteresseerd in deze functie of heb je vragen over deze functie, neem dan contact op met
Joyce Holland via 026-4950973 of mail naar info@erpa-instruments.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

