Assemblagemedewerker bij ontwikkelbedrijf ProDevelop
Als Assemblagemedewerker bij ProDevelop heb jij een belangrijk aandeel in de productie van verschillende
producten. Je werkt onder andere aan het samenstellen van robotonderdelen voor automatiseringsmerk Cellro
en motoronderdelen voor het topsportmerk Qnium. Je krijgt een plek in een jong en gedreven team en brengt je
werkdagen door in een fijne werkplaats in Veenendaal en vanaf november 2021 in Bodegraven.
In de rol van Assemblage-medewerker ben je in de eerste plaats verantwoordelijk voor de assemblage van
robotonderdelen voor Cellro, een bedrijf dat automatiseringsoplossingen voor machines maakt. Daarnaast ben
je betrokken bij de assemblage van motoronderdelen voor het topsportmerk Qnium en andere hoogwaardige
producten die in kleine series worden geassembleerd.
Je krijgt een belangrijke rol bij ProDevelop, een groeiend bedrijf dat altijd op zoek is naar nieuwe producten om
te ontwikkelen. ProDevelop is de technische ontwikkelmotor achter verschillende merken. Onze kracht zit hem
in het feit dat we alles wat we verkopen, zelf bedenken en ontwikkelen. ProDevelop heeft een heel innovatief
karakter en wij betrekken jou graag bij de verdere professionalisering van het bedrijf. Het is dan ook belangrijk
om een hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel te hebben. Je krijgt de ruimte om
ideeën aan te dragen en mee te denken over het efficiënter maken van ons assemblageproces, zowel logistiek
als uitvoerend. Je start in een klein team, maar door de beoogde groei zullen er in de toekomst ook
doorgroeimogelijkheden zijn.
Herken je jezelf in onderstaande eigenschappen?
•

Ruim technisch inzicht;

•

Gericht op het productieproces;

•

Je bent nauwkeurig;

•

Kwaliteitsgericht;

•

Je hebt goede communicatieve vaardigheden;

•

Gevoel voor organiseren;

•

Je hebt MBO+ werk- en denkniveau;

•

Je kan goed zelfstandig en in teamverband werken;

•

In het bezit van VCA Vol certificaat;

•

Minimaal 1tot 2 jaar relevante werkervaring;

•

Je woont binnen 40 minuten reisafstand van Veenendaal en Bodegraven

Wat biedt ProDevelop jou?
•

Veel zelfstandigheid binnen een klein team;

•

Voldoende ruimte om jezelf te ontwikkelen;

•

Een menselijk, prettig bedrijf;

•

Een goed salaris.

Ben je nieuwsgierig naar deze functie? Neem contact op met Frank Gorter (tel. 0348 692055) of mail
naar hr@prodevelop.nl t.a.v. Hennie de Koning

