De Ampco Flashlight Group, gevestigd te Utrecht, wordt gevormd door een aantal bedrijven die
actief zijn in de markt voor professioneel licht, geluid en rigging. Toonaangevend en beeldbepalend vind je onze mensen en producten in diverse toepassingen, producties en events in binnenen buitenland.
Bij het dochterbedrijf LightCo Projects, die op klantvraag specialistische oplossingen met licht en
geluid ontwikkelt, bouwt, installeert en in bedrijf stelt, is behoefte aan een:

Medewerker Assemblage en Logistiek
(40 uur per week – 4 tot 6 maanden)

Deze medewerker dient onder begeleiding kabels, electro-kasten, speaker-kasten etc. te assemberen, te testen en verzendklaar af te leveren. Incidenteel werkt hij/zij tevens mee bij het bouwen
van Prototypes.
Deze functie biedt starters (junioren) een kans om betrokken te raken bij het assembleren van
complexe mecha-tronica producten. Een prima gelegenheid om kennis te maken met dit werk en
onder begeleiding on the job kennis en ervaring op te doen.
Voor meer ervaren medewerkers (senioren) biedt dit de kans om voor een langere periode bij een
enkel project betrokken te zijn, waar zij de ruimte krijgen om hun kennis en ervaring met collega’s
te delen.
Taken
- assembleren en testen;
- mede verantwoordelijk voor het opvolgen van assemblage-tekeningen, testprocedures en
logistieke instructies;
- opvolgen van de planning en het rapporteren van de voortgang;
- in voorkomende gevallen is hij/zij bereid om bij de klant assemblage en testwerk uit te
voeren en controle werkzaamheden bij toeleveranciers uit te voeren.
Eisen:
-

minimum afgeronde opleiding LTS. Voorkeur heeft MTS electro
ervaring is een pré
affiniteit en ervaring met productie van mecha-tronica heeft een voorkeur
goede beheersing van de nederlandse taal in woord en geschrift
communicatief, samenwerkend en gericht op team-resultaat en hoogwaardige kwaliteit
hands-on en pragmatische houding, vragen stellend

De werkzaamheden worden voornamelijk tijdens normale kantooruren uitgevoerd.
Solliciteren ? Mail dan je CV en motivatie naar Roel de Weerd:
roel.deweerd@ampco-flashlight.nl

Ampco Flashlight Group - Proostwetering 50, 5343AH Utrecht - www.ampco-flashlight.com

