Mechanisch Monteur
Full time/ Apeldoorn
Bij e-Traction hebben we een sterke drive om de meest efficiënte elektrische aandrijving oplossingen te
creëren. Om dat te bereiken hebben we medewerkers nodig die een passie hebben voor het werken met de
nieuwste technologie en dit doen met een hands-on mentaliteit. Medewerkers die een nieuwe generatie
voertuigen mogelijk maken die bijdragen aan de duurzaamheid van onze planeet. Onze ambitie is om onze
technologie wereldwijd in e-vehicles te kunnen toepassen. Om deze ambitie waar te kunnen maken zoeken
wij ondernemende persoonlijkheden, die onafhankelijk zijn, vragen durven stellen, een verschil willen maken
en voorop durven lopen.
Wat doe je als Mechanisch Monteur bij e-Traction?
Als Mechanisch Monteur voer je samen met je collega’s van de werkplaats (4 FTE) opdrachten uit voor
Voertuigapplicatie, Testing, Service en Productie. Deze opdrachten houden in, het zelfstandig assembleren
en vervaardigen van mechanische producten en overzichtelijke elektrische installaties. Daarnaast voer je
onderhoud uit aan voertuigen en machines. Bij elke activiteit zorg je zelf voor de voorbereiding, realisatie en
controle van het werk. Verder koppel je als Mechanisch Monteur eventuele ontwerp- of
procesverbeteringen terug bij het werken aan proto types en zo draag je bij aan de productontwikkeling
binnen e-Traction. De Mechanisch Monteur kan bovendien, in overleg, sporadisch uitgezonden worden voor
service- en onderhoudswerkzaamheden in Nederland of daarbuiten.
Jouw profiel
 Afgeronde MBO-opleiding niveau 4 in de richting van Werktuigbouwkunde, Motorvoertuigen
Techniek, Algemene Operationele Techniek of een afgeronde aanverwante opleiding;
 ervaring in het werken volgens NEN3140/NEN9140 is een pré;
 je bent positief kritisch, pragmatisch, initiatiefrijk en een echte teamspeler;
 je werkt gestructureerd, doelgericht en met een duidelijke focus op kwaliteit;
 als je beschikt over goede mondelinge vaardigheden in het Engels is dat een pré.
Ons aanbod
 Wij bieden een internationale en aantrekkelijke werkomgeving, met professionele en bevlogen
medewerkers die over de grenzen van hun eigen discipline heen kijken zodat er een optimale
samenwerking plaatsvindt;
 Daarnaast bieden we een uitdagende, informele werksfeer waar respect voor elkaar belangrijk is,
waar er naar elkaar wordt omgekeken en waar de communicatielijnen kort zijn;
 Jouw arbeidsvoorwaardenpakket is altijd concurrerend (o.a. een iPhone8 en een bonusregeling),
maar wel afhankelijk van je ervaring.
Hoe te solliciteren
Als deze vacature echt bij je past vul dan gelijk het sollicitatieformulier in!
Meer informatie over e-Traction en onze technische oplossingen is te vinden op onze website www.etraction.com. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Winfred Hovestad
(Teamleider Operations) 06- 14 33 61 02.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

