
 

 

Algemeen Technisch Medewerker Voormontage 
In de voormontage komen alle onderdelen van de technische installaties samen. In het magazijn 
worden alle onderdelen verzameld en gecontroleerd op compleetheid. Vervolgens vindt de uitgifte 
(verzending) plaats voor de assemblage, productie op oplevering op locatie.   
 
Werkzaamheden 

• assembleren van Inducon artikelen 

• materialen uit het magazijn klaarzetten, opruimen, sorteren 

• samenstellen volgens (technische) tekeningen 

• voorkomende werkzaamheden in de werkplaats 
 
Je zorgt dat jouw werk op tijd klaar is en bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en correcte uitvoer 
van de opgedragen werkzaamheden. Terugkoppeling van de voortgang vindt plaats aan het Hoofd 
Mechanische Productie. In het bedrijf draagt men werkkleding en werkschoenen en gebruikt men 
de gereedschappen op juiste wijze. Alle medewerkers dragen verantwoording voor de veiligheid in 
de werkomgeving. 
 
Wat verwachten we van jou ? 

• een afgeronde VMBO-opleiding 
• je bent handig, hebt technisch inzicht en je pikt snel nieuwe dingen op 
• leergierigheid en je werkt nauwkeurig  
• ordelijk en systematisch werken 
• collegialiteit  

 
Wat hebben wij jou te bieden ?  

• Een dienstverband van 40 uur per week verspreid over 5 dagen  
• Een contract van, in eerste instantie, 12 maanden 
• Marktconform salaris  
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals doorgroeimogelijkheden en 

opleidingsmogelijkheden, reiskostenvergoeding, 25 vakantiedagen en 12 ATV dagen per 
jaar  

• De informele, collegiale organisatie zorgt voor een optimale werkomgeving en een 
prettige werksfeer 

• Inducon investeert in duurzame samenwerkingen, niet alleen met klanten maar ook met 
de medewerkers. 

 
Ja, ik heb er zin in! 

• Geïnteresseerd? Aarzel niet en solliciteer direct. Stuur je cv met motivatie aan Loes Koops 
(P&O); l.koops@inducon.nl  

• Kijk op www.inducon.nl voor meer informatie over Inducon 
• Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Dolf Dijkhuis (Hoofd Werkvoorbereider); tel 

0593-332 181 
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