BETA B.V. is een Nederlands bedrijf en produceert al sinds 1971 electro-mechanische druk– en
temperatuurschakelaars voor industriële toepassingen.
Onze schakelaars worden wereldwijd verkocht via een netwerk van
ca.50 vertegenwoordigingen en hebben een gedegen reputatie
opgebouwd.
Elke schakelaar wordt op bestelling samengesteld en we kunnen
daarmee “custom made” leveren.
De schakelaars dienen te voldoen aan de hoogste kwaliteits eisen
en BETA heeft naast ISO9001 / ISO 14001 certificatie een groot aantal product certificeringen.
Voor explosieveilige toepassingen hebben we ATEX / IECEx en tevens KTL / JIS / CSA / UL / CuTR
en voor de hele productlijn een SIL2 certificering.
Elke schakelaar wordt per order uit losse onderdelen samengebouwd volgens een vastgelegd
coderingsysteem.
Een productie order kan bestaan uit meerdere en verschillende schakelaars.

Voor de Productie afdeling zoeken wij een :

Production Assembly Engineer 1FTE / 40 uur
Taken:
•
•
•

Het samenbouwen van BETA schakelaars aan de hand van de op een Productie order
vermelde modelcode.
Het calibreren, afstellen en testen van een gecompleteerde schakelaar
Het afmonteren en sluiten van een gecompleteerde schakelaar, inclusief het voorzien van
een afstel label, en de benodigde en voorgeschreven stickers en aanduidingen.

Opleidings eisen:
•
LBO / MBO / MTS Nivo Werktuigbouw / ervaring met een productie omgeving
Competenties:
•
In redelijke mate kunnnen communiceren in woord en geschrift in het Nederlands
en Engels.
•
Zelfstandig en waar nodig pro-actief kunnen werken.
•
Nauwkeurig kunnen werken met een goede beheersing van de fijne motoriek
•
Interesse in techniek en productie techniek in het algemeen
Contact :
•
•

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dhr.Martin van der Leden ,
 070 3199 700 of via e-mail via 2finance@beta-b.nl
Kunt u zich vinden in het bovenstaande ?
Dan zien we graag uw gemotiveerde sollicitatie met een CV , tegemoet via :
- 2finance@beta-b.nl
- of per post BETA BV P.O.Box 1227, 2288 CE , Rijswijk.

Aquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt NIET op prijs gesteld.

