Vacature Elektromonteur
Een Elektromonteur zijn bij RCO Mechatronics BV betekend dat je bij verschillende projecten en klanten zelfstandig of
met collega’s aan het werk gaat. Je verricht werkzaamheden op het gebied van industriële mechatronica & robotica. Dit
kan variëren van robotsystemen, verpakkingsmachines, machines t.b.v. de voedingsindustrie tot werken in een
hightech omgeving. Door deze grote variatie in opdrachten en klanten krijg je de mogelijkheid om samen te werken
met andere ervaren technici om zo je kennis en vaardigheden nog verder te ontwikkelen.
Hoe ziet je werkdag er uit?
De invulling van de werkdag is afwisselend en is afhankelijk van jouw specifieke inzet bij projecten en klanten. De
volgende werkzaamheden komen voor:
•
•
•
•
•
•

Ondersteunen van onze engineers.
Het bekabelen van complete robot/machine-lijnen.
Installatie van projecten in binnen- en buitenland (buitenland incidenteel)
I/O testen van machines en robot systemen.
Bouwen en testen van besturingskasten.
Inspecties en service interventies bij onze klanten.

Jouw profiel
De monteur die wij zoeken is een professional met minimaal MBO niveau 3 op het gebied van elektrotechniek ,
mechatronica en/of robotica. Je hebt ervaring met elektrotechnische werkzaamheden in een technische
werkomgeving. Je hebt een goede beheersing van de Engelse taal.
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en hebt de positieve uitstraling die onze klanten het vertrouwen
in RCO Mechatronics BV geeft. Daarnaast functioneer jij goed in teamverband en pas je je makkelijk aan.
Rijbewijs
Je bent in bezit van een geldig rijbewijs B. (E is een pre)
Salaris
In overleg.
Training en opleiding:
Het opleiden van de RCO Mechatronics BV monteurs staat bij ons hoog in het vaandel. Er zijn diverse mogelijkheden
voor het volgen van trainingen en opleidingen.
Vervoer:
In overleg.
Over RCO Mechatronics BV
• Een jonge, enthousiast groeiende organisatie, gespecialiseerd in industriële mechatronica & robotica.
• Vanuit een prettige werkomgeving met korte lijnen bedienen we onze klanten wereldwijd.
• Check ook onze website www.rco-mechatronics.nl
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