
 

 

 
 
 

Assemblage medewerker Elektronica (32 - 40 uur) 
 
Ben jij de enthousiaste Assemblage medewerker die ons team komt versterken? 

 

Bever Innovations B.V. 
Werken bij Bever Innovations betekent werken in een internationaal georiënteerde 

organisatie met een ambitieus team. Op professionele wijze werken wij aan een 

optimale dienstverlening voor onze klanten. Sinds onze oprichting in 1996 

ontwikkelen, produceren en leveren wij intelligente LED-verlichtingsoplossingen. 

Zowel voor indoor- als outdoor-toepassingen en voor de benzine-retailmarkt, 

industrie en horticulture sector. Ons team weet steeds het uiterste uit de LED-

technologie te halen. Continu leggen we de lat hoger, door ingrijpende 

prestatieverbeteringen. Dit resulteert niet alleen in grensverleggende innovaties, 

maar ook in een betere concurrentiepositie en toegevoegde waarde voor onze 

klanten. Zonder afbreuk te doen aan onze sociale waarden.   

 

Vacature Assemblage medewerker Elektronica 
 

Bever Innovations zoekt 
Een enthousiaste collega voor het team productie/reparatie op mbo-niveau 

gecombineerd met een elektrotechnische achtergrond. Ervaring is een pré. Indien je 

de ervaring niet hebt, geen probleem dan helpen collega’s met jaren ervaring je naar 

het juiste niveau. Ben jij de persoon die oog heeft voor (constante) kwaliteit en ben je 

secuur dan hebben wij bij Bever Innovations voor jou een hele leuke baan. 

 

Dit ga je doen 
Nadat het team planning & productie, de interne productie heeft ingepland, start je 

samen met een collega met het assembleren van kleinschalige seriematige 

producten. Naast het assembleren van onze producten, verzorg je ook het aftesten 

van het half-/eindfabricaat. Wekelijks ga je naar één van onze productiepartners om 

daar op locatie de door hun geproduceerde artikelen te configureren volgens de 

wensen van de klant. 

Naast het testen en assembleren van artikelen ben je ook verantwoordelijk voor het 

afhandelen van reparatie opdrachten die binnen komen. 

 

Je werkzaamheden omvatten:  

• Voorbereiden van werkzaamheden, beheer van werkplek en voorraad. 

• Lezen van planningen, tekeningen en schema’s. 

• Verrichten van metingen en testen aan printplaten en eindproducten. 

• Assembleren van elektronica producten volgens tekening/instructie 

(bedraden, voorzien van software/configuratie en controle/testen). 

• Testen en repareren van printplaten. 



 

 

 
 
 

• Controleren kwaliteit (inkomende) goederen t.b.v. productie. 

• Verrichten van storingsanalyse t.b.v. kwaliteitsverbetering (aanlevering aan 

Quality engineer en/of R&D). 

 

Je werkomgeving 
Het team interne productie bestaat uit 2 personen inclusief de toekomstige 

kandidaat. Daarnaast val je onder de Teamleider Planning & productie en zal je ook 

geregeld met het team planning afstemming qua werkzaamheden. 

  

Jouw profiel 
Je bent een enthousiast, secuur, administratief onderlegd persoon met een opleiding 

op minimaal mbo 2-niveau. Je bent in bezit van een rijbewijs. Je beheerst de 

Nederlandse en de Engelse taal in woord en geschrift. Jij beschikt over goede 

communicatieve vaardigheden en hebt affiniteit met techniek en IT, daarbij heb je een 

klantgerichte instelling. Herken jij jezelf hierin? Dan nodigen wij jou graag uit om te 

solliciteren. 

 

Ons aanbod 
Naast een afwisselende en uitdagende functie bieden we jou 

• Een gezellig team 

• Een aanstelling met uitzicht op een vast contract 

• Marktconform salaris 

• Pensioenregeling 

• Jaarlijkse winstuitkering 

• Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden 

• Personeelsvereniging die jaarlijks activiteiten organiseert 

• Een jaarlijkse teambuilding dag(en) 

• Kantine met iedere dag vers fruit, frisdrank en (alcoholische) versnaperingen 

voor de borrel na werktijd. 
 

Mooie uitdaging? 
Zie jij jezelf in deze functie? Solliciteer dan direct. Je sollicitatie kun je sturen naar: 

sollicitaties@beverinnovations.com. 
 

Twijfel je of dit wat voor je is, neem gerust contact met ons op, dan drinken we een 

bak koffie, kun je gelijk ons kantoor zien. 

 
Dennis Nobel (Teamleider Productie) 

Marcel Kieboom (Manager Operations)  

 

(Telefonische) Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
 

Meer informatie over onze organisatie vind je op www.beverinnovations.com 

mailto:sollicitaties@beverinnovations.com


 

 

 
 
 

 


