Medewerker Assemblage
Over Defenture
Defenture is een jong en dynamische producent van speciale lichte voertuigen voor Defensie,
veiligheidshandhavers en rampoperaties. Onze voertuigen zijn gewaardeerd door en verkocht aan de
Nederlandse MOD’s speciale infanterie eenheden.
Defenture heeft een uniek concept van nauwe samenwerking met strategische lokale partners dat
niet alleen helpt om de kosten en de doorlooptijd te minimaliseren, maar ook bijdraagt aan lokale
welvaart en economische groei.
Taken/werkzaamheden:
Als medewerker assemblage zal je aan de hand van werkinstructies diverse montagehandelingen
verrichten aan het voertuig of voertuigonderdelen. Hierbij maak je gebruik van de daarvoor
aangewezen gereedschappen.
Tevens ben je verantwoordelijk om je werkzaamheden te registreren in het voertuigdossier. Hierbij
controleer je dus ook de werkzaamheden van je directe collega’s. Je bent zelf verantwoordelijk voor
een schone en overzichtelijke werkomgeving. De afdeling Services zal ook met regelmaat een beroep
op jou doen.
De gehele productielijn bestaat uit een voorassemblage en vijf productiestations waarbij je als
medewerker breed ingezet wordt. Hierdoor worden je werkzaamheden nog gevarieerder en ben je in
staat om elkaar daar waar nodig te helpen bij piek-drukte en/of bij afwezigheid van collega’s.
Functiewensen:
Als persoon heb je of ben je:
-

Kwaliteit hoog in het vaandel staan
Dedicated en resultaatgericht
Werk je gestructureerd, secuur en netjes
Flexibel en verantwoordelijk
Een MBO-opleiding Motorvoertuigentechniek of vergelijkbaar (vanaf niveau 3)
Passie voor techniek en voertuigen in het algemeen
Oplossingsgericht en meedenkend
Een teamplayer
Communicatief vaardig
Goede beheersing van de Nederlandse taal

Wij bieden:
Een veelzijdige functie binnen een jong en dynamisch bedrijf.
De sfeer binnen Defenture wordt gekenmerkt door een open en no-nonsense cultuur. Het teamgevoel zorgt voor de juiste drive voor het behalen van de doelstellingen. Bij Defenture werken wij
met een team van zo’n 30-35 enthousiaste medewerkers.

Wij zorgen ervoor dat je middels cursussen en trainingen je kennis en vaardigheden die vereist zijn
ook in huis hebt.
Naast een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket krijg je een unieke kans om een bijdrage te
leveren aan de groei van Defenture.
Interesse:
Herken jij je in bovenstaand profiel stuur dan je CV naar vacatures@defenture.com en motiveer
gelijk in je e-mail waarom wij jou moeten uitnodigen voor een gesprek. Voor overige vragen kan je
ook contact opnemen met Manuela l’Herminez – Manager HRM - van Defenture op telefoonnummer
06-10890922.
** Acquisitie door bureaus is niet nodig, wij zoeken en vinden zelf onze nieuwe collega’s. **

