Vacature: Aankomend Migmag betonstaal lasser
Functienaam

Aankomend Migmag betonstaal
lasser

Soort

Permanent

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Geertje Vogels

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Onze opdrachtgever is een bijzondere prefab betonfabriek die meerdere locaties heeft in Brabant.
Bij het bedrijf worden prefab betonelementen gemaakt. Denk hierbij aan, in een fabriek gemaakte
wanden/vloeren/trappen etc. van beton. Deze betonelementen hoeven op de bouwplaats alleen maar
gemonteerd en zo staan er in korte tijd huizen/bedrijfspanden.
Werkzaamheden en functie eisen:
Voor de locatie in o.a. Veldhoven zijn zij op zoek naar mensen die technisch inzicht hebben en een
technische tekening kunnen lezen.
Aan de hand van een technische tekening word je geleerd om een Migmag betonstaal lasser te worden.
Zo ga je door CO2 lassen wapeningsnetten samenstellen en puntlassen.
Voldoe jij aan bovenstaande functie eisen en wil jij je verder ontwikkelen reageer dan snel op deze
functie. Dit kan door je cv te mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl t.a.v. Geertje Vogels

Vacature: Aanpakker voor de bouw en infra
Functienaam

Aanpakker voor de bouw en infra Soort

Permanent

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Geertje Vogels

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Wil je werken binnen een klein team (6 man) op projecten in Eindhoven dan is onderstaande functie
wellicht iets voor jou!
Het is een bedrijf dat veel opdrachten verricht voor VVE's en de Gemeente Eindhoven.
Je gaat uiteenlopende werkzaamheden verrichten die te maken met de bouw en infra. Technisch
inzicht, de wil om te leren en te werken MOET aanwezig zijn.
Je ziet het als een uitdaging om bezig te zijn met zowel het aanleggen van rioleringen, parkeerplaatsen,
fietsenstallingen en buitenwerk aan gebouwen.
- Het belangrijkste is dat je wilt werken fysiek geen beperkingen hebt en het leuk vindt om veel buiten
te werken.
- Daarnaast dien je twee 'rechter handen' te hebben en interesse in de techniek, bouw en infra.
- De dag start elke dag tussen 07.00 - 07.15 uur gezamenlijk te starten met je collega's en vanuit het
gezamenlijk punt samen met je collega naar een project te gaan.
- Ze werken veel met VVE's samen, dus je hebt ook regelmatig contact met bewoners. Dus je
communicatieve vaardigheden kun je hier ook prima gebruiken.
Heb je interesse in bovengenoemde functie en voldoe je aan de eisen neem dan contact op met Geertje
Vogels via matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Allround medewerker rioleringen
(project voor minimaal half jaar)
Functienaam

Allround medewerker rioleringen Soort
(project voor minimaal half jaar)

Tijdelijk

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Geertje Vogels

Profiel
Type

Social return

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor onze opdrachtgever, zijn we op zoek naar een allround medewerker rioleringen, met als
standplaats Eindhoven.
Als allround medewerker ben je verantwoordelijk voor het meerijden op de reparatie-/inspectiewagen
en voer je reparaties aan het riool uit. Daarnaast kan het voorkomen dat je wordt ingezet als
verkeersregelaar of informeer je de bewoners over de uit te voeren werkzaamheden.
De werkzaamheden starten op 9-2-2017 en duren in ieder geval een half jaar!
Voor deze functie zijn we op zoek naar een gemotiveerder medewerker, met een
participatiewetuitkering.
Daarnaast beschik je over:
- Goede fysieke conditie
- Geen 9-5 mentaliteit
- Goede communicatieve vaardigheden
- Rijbewijs B
- Werkervaring en/of affiniteit met rioleringswerkzaamheden
Heb je interesse meldt je dan aan bij Geertje Vogels via matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Assemblage Medewerk(st)er
Functienaam

Assemblage Medewerk(st)er

Soort

Tijdelijk

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Geertje Vogels

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Je bent samen met je team van ongeveer 15 collega's verantwoordelijk voor het assembleren van
diverse onderdelen aan de motor of truck. Tijdens je assemblagewerk zet je onderdelen vast, stel je
onderdelen af of sluit je ze aan. Bij je werkzaamheden maak je gebruik van diverse soorten
gereedschap zoals luchtsleutels, momentsleutels en hijsgereedschap. Het assembleren gebeurt aan
een productielijn. Binnen alle teams worden de werkzaamheden na een bepaalde tijd gewisseld. Door
het roulatiesysteem word je na een inwerkperiode geacht om op meerdere posten te kunnen
functioneren. Er wordt van je verwacht dat je continu meedenkt over een efficiëntere, veilige werkwijze
en verbetering van je eigen productieproces.
Het werk wordt uitgevoerd in twee ploegendiensten.
Vereisten
- Technische opleiding en/of assemblage-ervaring;
- Een opleiding of ervaring in de motorvoertuigtechniek is een voorkeur geen eis;
- Je bent een doorzetter, klantgericht, integer, je neemt initiatief en je hebt een fysiek goede conditie;
- Je spreekt goed Nederlands en kunt instructies in de Nederlandse taal lezen.
Te bieden
Je krijgt een fulltime baan op uitzendbasis bij het DAF Employment Center met zicht op een DAF
contract. Salaris vanaf 23 jaar: € 12,52 exclusief 34% ploegentoeslag. DAF Trucks heeft eigen
busvervoer waar je gebruik van kunt maken.

Vacature: Comercieel Medewerker Verkoop
Functienaam

Comercieel Medewerker Verkoop Soort

Permanent

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Geertje Vogels

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Ben jij klantgericht, heb je ervaring in verkoop en ben je gemotiveerd om onze opdrachtgever te laten
groeien? Kom bouwen aan onze sociale onderneming!
Onze opdrachtgever monteert en assembleert onderdelen in de werkplaats, white room of clean room
omgeving voor de maakindustrie in de Brainport regio. Wij onderscheiden ons doordat 80% van onze
medewerkers en erkende afstand tot de arbeidsmarkt hebben.
Functie omschrijving;
Ben je op zoek naar een baan in een technische omgeving, met wat meer uitdaging? Als commercieel
medewerker verkoop ben je een kei in het overtuigen van bedrijven om met ons samen te werken. Niet
alleen omdat we kwaliteit leveren, maar ook de sociale onderneming zijn in de regio! Uitgedaagd? Dan
is deze functie wellicht wat voor jou.
Wij vragen voor deze functie;
- Goede commerciële en communicatieve eigenschappen
- Veel affiniteit met sociaal ondernemen
- Affiniteit met techniek
- MBO+ werk – en denkniveau
- Grote mate van zelfstandigheid, met gevoel voor prioriteiten
- Ervaring met verkoop in onze keten
Wat bieden wij;
- Met het hele team gezamenlijk bouwen aan een unieke sociale onderneming
- Uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief
- De mogelijkheid om flexibel en zelfstandig te werken
- Streven naar een langdurige arbeidsverhouding
Arbeidsvoorwaarden;
Zij werken we met een eigen bedrijfsreglement conform de Nederlandse wetgeving.
Salarisindicatie:
Salaris in overleg, rekening houdend met een startende sociale onderneming.
Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast? Stuur dan je C.V. & motivatie naar: Geertje Vogels
g.vogels@eindhoven.nl

Vacature: Diverse functies
Functienaam

Diverse functies

Soort

Permanent

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Geertje Vogels

Profiel
Type

Social return

Laatste wijziging

Omschrijving
De functies:
Functie: (Leerling) grondwerker
Werkzaamheden: Plaatsen van afrasteringen en poorten
Aanbrengen geotextielen
Grondwerk en bedienen van verdichtingsmachines
Assisteren vakman GWW bij aanbrengen houtconstructies, rioleringswerkzaamheden en
waterbouwkundige constructies
Tijd: 40 uur/wk
Overige: Geen 9-17 mentaliteit
Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
In bezit rijbewijs B
Functie: Vakman GWW
Werkzaamheden: Aanleggen rioleringen
Aanbrengen houtconstructies zoals vlonderpaden/bruggen e.d.
Aanleggen waterbouwkundige constructies zoals stuwen/stapelmuren e.d.
Uitzetwerkzaamheden
Tijd: 40 uur/wk
Overige: Geen 9-17 mentaliteit
Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
In bezit rijbewijs B
Functie: Chauffeur vrachtwagen
Werkzaamheden: Transportwerkzaamheden met motorwagen 8x8
Tijd: 40 uur/wk
Overige: Geen 9-17 mentaliteit
Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
In bezit rijbewijs CE
Functie: Machinist grondverzetmachines
Werkzaamheden: Diverse grondwerkzaamheden met hydraulische graafmachine op rupsen
Voornamelijk werkzaamheden in waterbouw en cultuurtechnische werken
Tijd: 40 uur/wk
Overige: Geen 9-17 mentaliteit
Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
In bezit rijbewijs B
Functie: Uitvoerder

Werkzaamheden: Aansturen medewerkers en onderaannemers.
Voorbereiding, inkoop en administratie werkzaamheden
Uitzetwerkzaamheden
Voornamelijk werkzaamheden in waterbouw en cultuurtechnische werken
Tijd: 40 uur/wk
Overige: Geen 9-17 mentaliteit
Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
In bezit rijbewijs B
Wanneer je interesse hebt in een van bovengenoemde functies en voldoet aan de eisen kun je contact
opnemen met Geertje Vogels via matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: DOELGROEP Assemblage medewerker A
Functienaam

DOELGROEP Assemblage
medewerker A

Soort

Permanent

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Geertje Vogels

Profiel
Type

Social return

Laatste wijziging

Omschrijving
Onze opdrachtgever is op zoek naar 3 enthousiaste Assemblage medewerker A om het team bij te
versterken!
Het is een bedrijf dat zich richt op assemblage/montage werk binnen de regio.
Wat maken zij? Zij werken hier niet alleen aan de opdrachten voor hun klanten maar werken ook aan
de ontwikkeling van hun medewerkers.
Zij bieden kansen aan mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’.
Functie omschrijving;
Ben je op zoek naar een baan in een assemblage/productie omgeving en 24 tot 40 uur per week
beschikbaar? Dan is deze functie misschien wel wat voor jou.
Als Assemblage medewerker A hoort bij jou taken;
- Voorbereidende werkzaamheden
- (Assembleren) in elkaar zetten van het product
- Verzend klaarmaken (in/verpakken van het product)
Je bent werkzaam in een team van maximaal 10 medewerkers, waarbij 8 medewerkers A&B
assembleren, 1 medewerker C aanstuurt in samenwerking met 1 teamleider die
eindverantwoordelijk is. Bij de opdrachtgever werken we momenteel met 20 mensen. Zij zijn op zoek
naar 3 medewerkers die bij ons aan de slag kan, met als doel een langdurige samenwerking.
Functie eisen;
 Kunnen werken in groepsverband
 Netjes en gestructureerd werken
 Altijd aan de regels houden
 Opdrachten uit kunnen voeren
 Om kunnen gaan met gereedschappen
 Graag producten in elkaar zetten
 Open staan voor begeleiding bij ontwikkeling
Salarisindicatie:
€ 1551,60 bruto (wettelijk minimumloon) per maand op basis van een fulltime functie. Je krijgt bij
Brainport Assembly betaald volgens de gemeten loonwaarde, en wordt aangevuld/verrekend met
jouw uitkering.
Heb je interesse in deze functie neem dan contact op met Geertje Vogels via g.vogels@eindhoven.nl

Vacature: DOELGROEP Grondwerker / Sloprer
Functienaam

DOELGROEP Grondwerker /
Sloprer

Soort

Permanent

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Geertje Vogels

Profiel
Type

Social return

Laatste wijziging

Omschrijving
De grondwerker / sloper verricht handmatig of met behulp van (elektrisch) handgereedschap grond- en
sloopwerkzaamheden en verricht ondersteunende werkzaamheden bij het machinaal slopen van
objecten of het machinaal uitvoeren van grondwerkzaamheden, veelal op aanwijzing van de kraan- of
loadermachinist. Daarnaast verricht de grondwerker / sloper werkzaamheden die verband houden met
de voorbereiding en afronding van de daadwerkelijke grond- en sloopwerkzaamheden zoals het
aanbrengen en verwijderen van verkeersvoorzieningen en terreinafzettingen en het inrichten of
opruimen van het werkterrein.
3. Verantwoordelijkheden
De grondwerker / sloper is verantwoordelijk voor:
• het op een verantwoorde en juiste manier verrichten van handmatige grond- en
sloopwerkzaamheden;
• het op de juiste wijze uitvoeren van hand- en spandiensten die hem door zijn direct leidinggevende
worden opgedragen.
4. Kennis en vaardigheden
• kennis van de Nederlandse taal;
• sociaal vaardig;
• flexibele instelling.
6. Gewenst opleidingsniveau en ervaringen
Minimaal werk- en denkniveau : LBO
Cursus basisveiligheid VVA-1)
Rijbewijs B (BE, C of CE gewenst)
Heb je interesse in deze functie en voldoe je aan bovenstaande eisen? Neem dan contact op met
Geertje Vogels via matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Grondwerker Project voor 1 jaar!
Functienaam

Grondwerker Project voor 1 jaar! Soort

Permanent

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Geertje Vogels

Profiel
Type

Social return

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor onze opdrachtgever, met een project in de buurt van het Philips Stadion zijn we op zoek naar een
grondwerker.
Je bent werkzaam in de wegenbouw waar hij/zij hand en spandiensten moet verrichten. Ondersteunen
in grondwerk, aanleggen buizen voor afvoer water, straatwerk of opperman.
De periode van de opdracht is minimaal 1 jaar met daarna optie tot verlenging!
We zijn op zoek naar kandidaten die beschikken over:
- een gemotiveerde en serieuze instelling
- Je hebt al ervaring als grondwerker of wil dit graag gaan leren
- Je bent Fysiek in goede conditie
Heb je interesse in deze functie, kom dan langs bij Geertje of mail je CV en motivatie naar
g.vogels@eindhoven.nl
We zijn op zoek naar een kandidaat uit de doelgroep van de participatiewet.

Vacature: Klantenservice native Frans
Functienaam

Klantenservice native Frans

Soort

Permanent

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Geertje Vogels

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Is je moedertaal Frans en spreek je voldoende Engels en Nederlands? Heb je goede
computervaardigheden en ben je in staat om zakelijk te communiceren met klanten? Dan is dit de baan
voor jou! Ook als je geen werkervaring hebt met de onderstaande genoemde werkzaamheden dan mag
je reageren.
- Register and authorise RMA (Return Material/Merchandise Authorisation ) number based on RMA
request
- Follow up pending cases
- Contact & communicate with customer
- Prepare shipping documents
- Contact forwarder and arrange shipping
- Checking invoices
General/ remaining duties:
- Prepare report
- All occurring activities
Vereisten
Education level:
- College level gained by education and working experience
- 1 years experience in customer service
Knowledge
- Written and verbal skills in French, English and Dutch
- Strong communication skills
- Experience with MS Excel
-Administrative experience
- Knowledge of Oracle and GSR net
- Customer satisfaction feeling

Te bieden
Het gaat hierbij om een organisatie in Eindhoven en in Son die op zoek zijn naar een medewerker die in
vloeiend (native) Frans klanten te woord kan staan en voor de administratieve afhandeling kan zorgen
van orders.
De voertaal in het bedrijf is Engels, hierdoor is het belangrijk dat je hierin verstaanbaar kunt maken.
Daarbij is het belangrijk dat je in staat bent om in een multiculturele organisatie te werken.

Interesse? Neem contact op met de matchingsunit via matchingsunit@eindhoven.nl of 040-2387800.

Vacature: Logistiek medewerker
Functienaam

Logistiek medewerker

Soort

Tijdelijk

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Geertje Vogels

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor onze opdrachtgever, specialist in verspreidingen zijn we op zoek naar kandidaten voor
onderstaande functies:
Medewerker tussen de lijnen: Je moet overweg kunnen met een EPT, certificaat is niet noodzakelijk.
Ook lezen en schrijven is hier van belang, je moet de folderpallets met de EPT bij de juiste feeder
plaatsen bij de machine.
Heftruckchauffeur: het vervoeren de pallets vanuit het magazijn naar de vloer en klaarzetten voor
transport. Daarnaast helpen met laden-lossen.
Voor deze functie zijn we op zoek naar flexibele en gemotiveerde kandidaten die:
- bereid zijn in een 3-ploegendienst aan de slag te gaan ( 0600-1400, 1400-2200, 2200-0600).
- Een werkweek is van dinsdag tot en met zaterdag, zaterdag is dus een normale werkdag.
- Zondag werken is niet vaak ong 10/15 x per jaar.
de werkzaamheden vinden plaats in Woensel Noord.
Heb je interesse in deze functie meld je dan aan bij Geertje Vogels via g.vogels@eindhoven.nl

Vacature: Logistiek medewerker Eindhoven Airport
Functienaam

Logistiek medewerker Eindhoven Soort
Airport

Permanent

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Geertje Vogels

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor onze opdrachtgever een erkend dienstverlener op Eindhoven Airport, zijn we op zoek naar een
gemotiveerde Logistiek medewerker!
Als logistiek medewerker, ben je verantwoordelijk voor het aanvullen van de vliegtuig trolleys en het
tellen en aanvullen van de voorraad.
We zijn op zoek naar iemand die gemotiveerd is en graag in deze bijzondere omgeving aan de slag wil!
Verder ben je:
- Flexibel beschikbaar, van maandag tot en met zondag
- 38 uur per week
- Werktijden: Ma t/m vrijdag van 7.30-15.30. Za-Zo: van 4.30-12.00
- 1x per 3 weken heb je een weekenddienst
Heb je interesse in deze vacature, stuur dan je CV en motivatie naar Geertje via g.vogels@eindhoven.nl

Vacature: Medewerker logstiek (fulltime/Berlicum)
Functienaam

Medewerker logstiek
(fulltime/Berlicum)

Soort

Permanent

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Geertje Vogels

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor onze opdrachtgever, netwerkbeheerder, met als standplaats Berlicum, zijn we op zoek naar een
gemotiveerde kandidaat voor de functie van Medewerker Logistiek.
Je bent werkzaam binnen een een landelijk opererende organisatie die gespecialiseerd is in het
verzorgen van turn-key projecten op het gebied van infrastructuur en buiteninstallaties.
Functieomschrijving
Met jouw collega’s zorg jij ervoor dat onze collega’s de goederen krijgen om hun werk te kunnen doen.
Als medewerker Logistiek heb je vooral contact met monteurs. Je bent verantwoordelijk voor het in
ontvangst nemen, het beheer en de uitgifte van materialen. Je bewaakt voorraden en zorgt in overleg
met de magazijnbeheerder voor het bestellen van materialen.
Functie-eisen
Je bent zelfstandig, stressbestendig, zorgvuldig en herkent risico's. Veilig werken heeft voor jou
prioriteit. In je werk zoek je steeds naar de beste oplossing en ben je leergierig. Je bent bereid om
opleidingen te volgen om je kennisniveau te vergroten. Je bent collegiaal en je hebt een sterk
verantwoordelijkheidsgevoel.
Ook heb je:
•een opleiding afgerond op MBO-niveau 1;
•affiniteit met Logistiek;
•bereid en in staat tot het volgen van een MBO-2 opleiding via het ROC;
•bereid en in staat vroeg te beginnen;
•interesse hebben in en wellicht al enigszins ervaring hebben met gas-water-elektra materiaal (pre).
•VOG verklaring
- Fysiek goede conditie
Moet flexibel met arbeidstijden kunnen omgaan en bereid zijn om 's morgens om 6.30 uur te beginnen.
De standplaats is Berlicum.
Arbeidsvoorwaarden
Je volgt een BBL leer-werktraject (4 dagen werken, 1 dag naar school) dat jou helpt je afstand tot de
arbeidsmarkt te verkleinen. Bij deelname aan het programma ontvang je een passende vergoeding.
Tijdens het voorschakeltraject (3 weken) en de eerste 2 maanden op de werkvloer (behoud jij jouw
uitkering), daarna kom jij 10 maanden op contract bij de werkgever tegen betaling van het minimum
loon. Een capaciteitenonderzoek is onderdeel van de selectieprocedure.
Informatiebijeenkomst: 08-03-2017 in Arnhem

Selectiedag: 23-03-2017 in Arnhem
Start traject: 4-05-2017
Heb je interesse in deze BBL, meld je dan aan bij Geertje Vogels, via g.vogels@eindhoven.nl

Vacature: Medewerkers met technisch inzicht
Functienaam

Medewerkers met technisch
inzicht

Soort

Permanent

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Geertje Vogels

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Onze opdrachtgever is een prefab betonfabriek in Best.
Bij het bedrijf worden prefab betonelementen gemaakt. Denk hierbij aan, in een fabriek gemaakte
wanden/vloeren/trappen etc. van beton. Deze betonelementen hoeven op de bouwplaats alleen maar
gemonteerd en zo staan er in kort tijd huizen/bedrijfspanden.
Werkzaamheden:
- Productiewerkzaamheden zoals houten en stalen mallen
voorbereiden, (schoonmaken van de mallen, invetten van de mallen, bewapening aanbrengen,
afstandsblokjes aanbrengen) en beton storten.
- Uiteindelijk wordt er van je verwacht dat je gaat leren hoe je een technische tekening moet lezen.
Functie eisen:
- Je hebt technisch inzicht en je wil als betonwerker aan de slag.
- Ben jij een echte ‘aanpakker’ die geen moeite heeft met fysiek werk?
Voldoe jij aan bovenstaande functie eisen en heb je interesse reageer dan per mail naar
matchingsunit@eindhoven.nl mocht je vragen hebben neem dan contact op met Geertje Vogels

Vacature: Meewerkend voorman glasproductie
Veldhoven-Eindhoven
Functienaam

Meewerkend voorman
glasproductie VeldhovenEindhoven

Soort

Permanent

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Geertje Vogels

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Heb jij minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan in een functie met hoogwaardige productiemethodes in
de LCD, display OF elektronica industrie?
Werkzaamheden
In deze functie als productie voorman stuur jij het productieteam aan van het schakelend glas. Jij
beheerst alle processtappen van de productie voor het schakelende glas en verdeelt de
werkzaamheden in het team. Ook draai je zelf mee in de productie en ben je het eerste aanspreekpunt
naar andere delen van de organisatie. In het eerste jaar ben je betrokken bij de opbouw van de nieuwe
organisatie en heb je zo de mogelijkheid deze mede vorm te geven. Jouw werkzaamheden bestaan uit
de volgende taken:
- Nauwkeurig uitvoeren van productie orders
- Coördineren van activiteiten binnen het productie team (ongeveer 8 personen)
- Oplossen van kleine storingen en uitvoeren van klein onderhoud aan apparatuur, signaleren van
proces- en machine problemen en implementeren van verbeteringen
- Rapporteren van resultaten van productie en afstemming met productiemanager
- Het zorg dragen voor verbreding en ontwikkeling van de medewerkers in de ploeg
- Proactief meewerken aan de Implementatie van verbeteringen aan machines, processen en product
- Handhaving van voorschriften op gebied van hygiëne, arbeidsomstandigheden, milieu en orde en
netheid
- Het houden van beoordelings- en voortgangsgesprekken en controleren van de werkuren van
uitzendkrachten
Functie eisen
Om in aanmerking te komen voor deze vacature is het belangrijk dat jij voldoet aan onderstaande
eisen. Jij:
- bent in het bezit van minimaal een mbo niveau 3 diploma (bij voorkeur richting laboratorium,
natuurkunde of scheikunde)
- hebt minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan in een functie met hoogwaardige productiemethodes in
de LCD, display OF elektronica industrie
- beheerst bij voorkeur de Engelse taal (dit is een pre, geen vereiste)
- bent fulltime beschikbaar en bereid in ploegendienst te werken (mogelijk ook in de avonden, nachten
en weekenden)
- bent een echter teamspeler met ervaring in een aansturende of coördinerende rol
- woont maximaal 30 kilometer van Veldhoven, bijvoorbeeld in Eindhoven of Helmond

Werktijden
Het betreft een fulltime functie waarbij je naar alle waarschijnlijkheid in ploegendienst gaat werken, de
exacte werktijden zijn nog niet bekend. Wel ben jij bereid om ook in de avonden, nachten en
weekenden te werken als dat nodig is.
Wat bieden wij jou
- Bruto salaris tussen de 2.500 euro en 3.500 euro per maand (exclusief ploegentoeslag)
- Ploegentoeslag van 12% over alle gewerkte uren
Heb je interesse in deze functie en voldoe je aan bovenstaande eisen, neem dan contact op met
Geertje Vogels via matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Operators Glasproductie veldhoven
Functienaam

Operators Glasproductie
veldhoven

Soort

Permanent

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Geertje Vogels

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Jij hebt als operator een belangrijke rol op de werkvloer. Jij zorgt ervoor dat het schakelend glas juist
geproduceerd wordt. Schakelend glas kan van kleur veranderen en wordt voor verschillende
toepassingen gebruikt. Het produceren van dit glas is specialistisch werk waarvoor veel mensen
samenwerken voor het beste resultaat. Heb jij ervaring in de productie en heb jij interesse in
scheikunde en natuurkunde? Dan is dit dé baan voor jou! Bij deze baan krijg je een contract bij onze
opdrachtgever.
Werkzaamheden
De operator is verantwoordelijk voor het produceren van het schakelend glas. Jij bent mede
verantwoordelijk voor het produceren van schakelend glas. Jij gaat je bezighouden met de volgende
werkzaamheden:
- Nauwkeurig uitvoeren van productie orders Liquid Crystal Windows
- Zorgdragen voor juiste aan- en afvoer van producten t.b.v. productie
- Voorbereiden van productieorders door het snijden van het glas
- Zorgdragen voor het juist verpakken van het glas
- Oplossen van kleine storingen en uitvoeren van klein onderhoud aan apparatuur, signaleren van
proces- en machine problemen
- Naleven van voorschriften op gebied van hygiëne, arbeidsomstandigheden, milieu en orde en
netheid
- Meedenken over het verbeteren van het productieproces
- Rapporteren van resultaten
Functie eisen
Om in aanmerking te komen voor de vacature operator Veldhoven is het belangrijk dat jij voldoet aan
onderstaande eisen:
- Jij beschikt minimaal over een LBO(MBO niveau 1, 2) werk- en denkniveau
OF jij beschikt over een MBO niveau 3 of 4 werk- en denkniveau
- Jij hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een productieomgeving, bij voorkeur in de LCD, display of
elektronica
- Jij hebt bij voorkeur een achtergrond in natuurkunde, scheikunde of in een laboratorium
- Jij bent bereid om in ploegen te werken waarbij je ook ’s avonds en in het weekend zult werken
- Jij beheerst bij voorkeur de Engelse taal
- Jij bent goed in samenwerken en je bent kwaliteitsgericht
- Jij bent een aanpakker en steekt graag de handen uit de mouwen
- Jij woont maximaal 30 km bij Veldhoven vandaan, bijvoorbeeld in Eindhoven, Geldrop of Helmond
- Jij beschikt over eigen vervoer (fiets, brommer, scooter of auto)

Werktijden:
Je werkt in deze functie fulltime in drie ploegen. Daardoor werk je ook ‘s avonds, ‘s nachts en in het
weekend.
Wat bieden wij jou
- Bruto salaris van 1.700 tot 2.200 euro per maand
- Ploegentoeslag van 12%
Heb je interesse in deze functie en voldoe je aan bovenstaande eisen, neem dan contact op met
Geertje Vogels via matchingsunit@eindhoven.nl.

Vacature: PL WGP Lab Technician
Functienaam

PL WGP Lab Technician

Soort

Tijdelijk

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Janneke Willems

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor het Philips WGP (Philips Lighting) ben ik op zoek naar een Lab Technician.
het betreft een functie voor 40 uur per week op basis van een jaarcontract en het minimumloon. Om in
aanmerking te komen voor een WGP functie mag men nooit eerder werkzaam geweest zijn bij Philips
en daarnaast dient men minimaal een half jaar werkloos te zijn.
Afdelingsinformatie:
De afdeling R&D LED Electronics maakt lichtmodules en electronica voor LED verlichting. Deze
componenten worden gebruikt door professionele klanten. Het lab-team is verantwoordelijk voor het
maken van de prototypes, proefopstellingen en samples.
Taken:
Het vervaardigen van verschillende LED prototypes.
De taken bestaan uit:
1: Het solderen van LED en componenten op LED borden.
2: Het aansluiten van deze componenten.
3: Het testen of het geleverde werk goed is uitgevoerd.
4: Overleg met klant over de opdracht en zelf een voorstel kunnen maken.
5: Mechanisch werk zoals het kunnen maken van kleine stuurkasten. (gaten boren, buigen van
aluminium plaatjes enz.) Het aanpassen van lichtarmaturen om ze geschikt te maken voor LED
toepassingen.
6: Uitvoeren van proeven onder begeleiding van ontwikkelaar. Hiervoor is basis kennis Excel gewenst.
7: Verstaan en spreken van Engels gewenst.
Vaardigheden:
- LBO+, MBO Electronica, - werktuigbouw
- Leergierig, nauwkeurig, zelfstandig
Korte omschrijving toegevoegde waarde voor de kandidaat:
Ervaring opdoen binnen een ontwikkel afdeling. Brede kennis van LED technieken. Leert nauwkeurig te
werken en zelfstandig werk uit te voeren. Zal later goed inzetbaar zijn binnen een bedrijf wat zich in de
LED business begeeft.
Kandidaten kunnen hun CV mailen matchinsunit@eindhoven.nl

Vacature: PL WGP Management assistente
Functienaam

PL WGP Management assistente

Soort

Tijdelijk

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Janneke Willems

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor het Philips WGP ben ik op zoek naar een management assistente.
Het betreft een functie voor 32 tot 40 uur per week op basis van een jaarcontract en het minimumloon.
Om in aanmerking te komen voor een WGP functie mag men niet eerder werkzaam geweest zijn bij
Philips. Daarnaast dient men minimaal een half jaar werkloos te zijn.
WGP = Werkgelegenheidsproject
Taken:
- Agendabeheer / plannen van groepsoverleg en deze bijwonen voor afdeling Hans van Huisseling /
andere secretariële werkzaamheden
- Vervanging van assistenten binnen afdeling Research Lighting: meest voorkomende werkzaamheden.
Aangezien Research een aparte business is is het van belang dat er wel enige ondersteunende ervaring
is ook omdat de inhoud challenging is.
- Administratieve ondersteuning
Vaardigheden:
- MBO
- Microsoft windows programma’s
- goede beheersing van de Nederlandse en Engels taal(mondeling/schriftelijk)
- Ervaring met IT Tools en nieuwe sociale media een eis
- Accuraat
- Flexibel
Korte omschrijving toegevoegde waarde voor de kandidaat:
Dit is een leerplek om het assistentenvak te leren. Door vervanging tijdens ziekte en vakantie geeft het
diversiteit in de werkzaamheden en het leren kennen van een organisatie.
Kandidaten kunnen hun CV mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: PL WGP Medewerker Content
Copywriting
Functienaam

PL WGP Medewerker Content
Copywriting

Soort

Tijdelijk

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Janneke Willems

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor het Philips WGP ben ik op zoek naar een medewerker Content Copywriting.
Het betreft een functie voor 40 uur per week op basis van een jaarcontract en het minimumloon.
Om in aanmerking te komen voor een WGP functie moet men minimaal een half jaar werkloos zijn en
daarnaast mag men nooit werkzaam geweest zijn bij Philips.
Afdelingsinformatie:
BCD (Brand, Communication, Digitial) afdeling is onderdeel v/d Marketing Benelux afdeling. Bestaat uit
3 belangrijke rollen: Integrated comms (PR, Externe & interne comm, Issuemgt) Marcom (Brand comms
& customer comms B2B Public, Indoor, Trade & B2C Trade), Digital (Web, Social, Search, Analitics, ecommerce)
Taken:
- Content marketing is key! Al onze platforms/sites B2B/B2C worden beheerd door Marketing en content
gecreëerd door Marcom i.s.m. Digital.
- Om onze content strategie te kunnen verwezenlijken zoeken wij een tekstschrijver die inhoudelijke
artikelen kan schrijven die volledig SEO-proof zijn. Content voor de verschillende media; Website, enewsletters, social, brochures, persbericht, blog, etc.
- Je dag zal bestaan uit het redigeren van relevante en actuele content(tekst en beeld) voor de
verschillende (online) kanalen intern en extern (klanten).
- vervolgens schrijf je volledig zelfstandig artikelen. Je vertaalt deze artikelen naar social media.
- Vanuit copywriter ben je mede verantwoordelijk voor het
bewaken en verdere vormgeven van de Philips lighting brand huisstijl
Vaardigheden:
- HBO (Communicatie / Marketing / PR ) Copywriting / contentmarketing
- Je hebt passie voor (tekst)schrijven, SEO, nieuws en social media.
- Je hebt een creatieve pen / schrijftalent
- beheersing van de Nederlandse taal.
- Je bedenkt nieuwe manieren om websites naar ons te laten linken.
- Je kunt zelfstandig werken.
kandidaten kunnen hun CV mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: PL WGP Product Marketing medewerker
Functienaam

PL WGP Product Marketing
medewerker

Soort

Tijdelijk

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Janneke Willems

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor het Philips WGP ben ik op zoek naar een Product Marketing medewerker.
Het betreft een functie voor 40 uur per week op basis van een jaarcontract en het minimumloon. Om in
aanmerking te komen voor een WGP functie mag men nooit eerder werkzaam geweest zijn bij Philips
en daarnaast dient men minimaal een half werkloos te zijn.
WGP = Werkgelegenheidsplan
Afdelingsinformatie:
De afdeling product marketing lighting is binnen de verkooporganisatie Benelux verantwoordelijk voor
het product/systeem aanbod naar onze klanten. Vanuit deze afdeling worden nieuwe producten en
systemen geïntroduceerd en het bestaande portfolio geoptimaliseerd en ondersteund.
Taken:
- Je ondersteunt het team op gebied van informatievoorziening naar de sales teams en customer
service.
- Als vraagbaak weet je de juiste (technische) informatie te vinden in systemen of vraagt deze op bij de
bronnen binnen het bedrijf (bv Europese teams en fabrieken).
- Waar nodig ga je zelf onderzoeken wat de achtergrond van een specifieke vraag is en gaat technisch
de diepte in.
- Je bouwt aan een betere informatievoorziening via bestaande systemen.
Vaardigheden:
- Mbo +/ hbo
- Affiniteit met technische producten
- Vertrouwd met excel
- Affiniteit met data
- Sterk in de Nederlandse taal
Korte omschrijving toegevoegde waarde voor de kandidaat:
Ervaring opdoen met product marketing in snel veranderende omgeving in een multinational. Integraal
beeld vormen van fabriek tot eindklant.
Ontdekken hoe marktkansen concreet worden gemaakt en ingevuld.
Kandidaten kunnen hun CV mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Productiemedewerker (fulltime, 3ploegen)
Functienaam

Productiemedewerker (fulltime,
3-ploegen)

Soort

Tijdelijk

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Geertje Vogels

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor onze opdrachtgever, specialist in verspreidingen zijn we op zoek naar kandidaten voor
onderstaande functies:
Feedervuller:
Je bent werkzaam aan de machine en verantwoordelijk voor het plaatsen van de folders in de machine
Bakkenisten: in deze functie ben je verantwoordelijk om de complete bundelpakketten op de
weegmachine te plaatsen, te wegen en vervolgens krijgen de pakketten een route toegewezen en
worden dan in bakken verzameld. Het betreft een fysieke functie.
Vereisten
Voor deze functie zijn we op zoek naar flexibele en gemotiveerde kandidaten die:
- bereid zijn in een 3-ploegendienst aan de slag te gaan ( 0600-1400, 1400-2200, 2200-0600).
- Een werkweek is van dinsdag tot en met zaterdag, zaterdag is dus een normale werkdag.
- Zondag werken is niet vaak ong 10/15 x per jaar.
de werkzaamheden vinden plaats in Woensel Noord.
Heb je interesse in een van deze functies en wil je graag per direct aan de slag, stuur dan je CV en
motivatie naar Geertje Vogels via g.vogels@eindhoven.nl

Vacature: Productiemedewerker fijnassemblage
m/v
Functienaam

Productiemedewerker
fijnassemblage m/v

Soort

Permanent

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Geertje Vogels

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor onze opdrachtgever, specialist in de productie van complexe bedradingen en kabelbomen voor
producenten van o.a. meet –en regelapparatuur, medische apparatuur, landbouwmachines etc.
Als productiemedewerker assembleer je connector -en kabelbomen volgens tekeningen en
specificaties. Je bent tevens verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindproduct.
Voor deze functie zoeken wij kandidaten die voldoen aan:
• Ervaring met assembleren van draad- en/of kabelbomen is een must
• Ervaring met solderen is een pre.
• U werkt nauwkeuring
• U bent in staat om snel en foutloos te kunnen werken
• Goede beheersing van de Nederlandse taal.
Voor het uitoefenen van deze functie is enige technische kennis en ervaring met fijn mechanische
montage werkzaamheden en solderen een pre.
Heb je interesse in deze functie, meld je dan aan bij Geertje Vogels via g.vogels@eindhoven.nl

Vacature: Reperateur huishoudelijke aparaten
Functienaam

Reperateur huishoudelijke
aparaten

Soort

Permanent

Branche

Techniek & Bouw

Status

Open

Accountmanager

Geertje Vogels

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Ben jij een echte techneut die het leuk vindt om kleine huishoudelijke apparaten te repareren?
Dan zoeken wij jou!
Je komt te werken in een toonaangevende organisatie die verantwoordelijk is voor de distributie in
Nederland van SAECO espressoapparatuur. Hierna volgden o.a. de merken als Solis, ECM Manufacture
en Dualit.
Je werkt voornamelijk zelfstandig.
Je repareert alle apparaten zodat ze weer gebruikt kunnen worden door de consument.
Je hebt ook contacten met klanten en verwerkt deze gegevens in de computer.
Je hebt een MBO werk en denk niveau
In het magazijn van IT&M werkt een man die de retouren repareert en weer verkoopbaar maakt.
Aangezien die man binnenkort met pensioen gaat, is er plek voor een jonge leerling die zijn plek
vervangen gaat.
Leuk bedrijf dacht ik zo en leuke vacature. Kunnen mogelijk meer vacatures uitkomen, ze groeien hard.
Heb je interesse in deze functie en voldoe je aan bovenstaande eisen? Neem dan contact op met
Geertje Vogels via matchingsunit@eindhoven.nl

