VACATURE

LABO VERANTWOORDELIJKE
ELEKTRONICA
Wij zijn …
… een dynamisch bedrijf in Tongeren dat mechanische en elektronische precisieonderdelen produceert en
levert voor meetsystemen van Measurex. We richten ons specifiek op de papier-, aluminium- en plastic
industrie. Onze op maat gemaakte producten worden bijgevolg wereldwijd geëxporteerd naar verdelers,
techniekers en productiebedrijven.

Jij bent …
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Bachelor in Elektronica (of gelijkwaardig door ervaring)
Handig in het gebruik van elektronische apparatuur (oscilloscoop, functie generator,… )
op zoek naar persoonlijke ontwikkeling en een uitdagende job
een pietje-precies of jantje-secuur, met andere woorden: erg nauwkeurig en correct
een flexibel persoon met verantwoordelijkheidsgevoel én discipline
evengoed een teamplayer als iemand die de klus op zijn eentje klaart
vlot in zowel Nederlands als Engels
handig met MS Office

Jouw functie bij NRS electronics?
De eerste maanden zal je als Labo technieker werken. Oplossend denken is een pluspunt. Later zijn
er doorgroeimogelijkheden naar de functie van Labo verantwoordelijke.

Dat houdt in:
Je zal instaan voor het ontwerpen van test fixtures en test procedures voor de door ons gemaakte
PCB’s. Je zal ook inkomende inspectie testen moeten uitvoeren op onderdelen die aangekocht
worden. Je fungeert binnen NRS electronics als het aanspreekpunt voor onze labo techniekers. Verder sta
je ook in voor de werkvoorbereiding voor interne orders. Dat wil zeggen: procedures, specificaties, onderdelen
bestellen, …

In ruil krijg jij:
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Een gevarieerde job in een groeiende en dynamische kleine onderneming
Verschillende interne opleidingen in de loop van je carrière bij ons
Steeds waardering naar resultaat
De kans om bij te dragen aan de groei van onze b(l)oeiende onderneming
Een aantrekkelijk salaris naargelang je profiel en je ervaring
Een leven zonder file, of toch wat woon-werkverkeer betreft

Spreekt deze job je aan?
Stuur dan meteen je cv met foto en motivatiebrief naar
katty.lemeire@nrse.be.
Aarzel ook niet om je vragen te stellen aan Katty Lemeire
op het nummer 012 26 00 92.

www.nrse.be

