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.

Voor de technische ondersteuning, onderhoud en up-to-date houden van onze certificeringen
zoeken wij een :

WTB Mechanical Engineer Full time / Part time 24-32
Taken:
•
Het in stand houden van de gebruikte standaards en normen m.b.t. interpretatie naar ons
producten pakket en certificeringen.
•
Het voorbereiden en begeleiden van fabrieks inspecties door SGS, DEKRA , TüV, Intertek,
CSA , FM en anderen.
•
Het technisch begeleiden van de Productie Afdeling en de Receiving Inspection Afdeling
•
Het bijhouden en (doen) uitvoeren van voorgeschreven calibraties van test apparatuur en
gereedschappen.
•
Het maken van tekeningen ( AutoCad LT ) mbt te maken onderdelen en/of totaal samenstellingen voor leveranciers, klanten en brochures etc.
•
Het verwerken van artikelnummers in het ERP systeem, m.b.t. het bestellen van onderdelen en generen van BOM’s ( Bills of Material ).
•
Het, via Services afdeling, beantwoorden van (technische ) klanten vragen.
Opleidings eisen:
•
MBO / MTS Nivo Werktuigbouw / ervaring met elektrische - electronica toepassingen
Competenties:
•
Goed communiceren in woord en geschrift in het Nederlands en Engels, Duits is een pre.
•
Zelfstandig en waar nodig pro-actief kunnen werken.
•
Kennis en ervaring met AutoCad LT / Inventor
•
Ervaring met een ERP system is een pre
Contact :
•
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dhr.Martin van der Leden ,
 070 3199 700 of per 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.

