
Assemblage monteur (productie)  
 

Fulltime (parttime i.o.) | 2600-3200 | Weesp 
Lijkt het je leuk soort van lego te bouwen op elektrotechnisch niveau? Lees 
dan snel verder!   

 
 
Als assemblage monteur stel je vanaf tekening tot eindresultaat elektrische besturingskasten en 
mechanische constructies samen. Door de werkorder te lezen en te controleren of alle benodigde 
onderdelen aanwezig zijn, overziet je de snelste manier om de onderdelen samen te stellen tot het 
eindresultaat. 

Taken & verantwoordelijkheden: 

- Je stelt een kast samen met elektrische componenten en bedraadt deze volgens de tekening. 
- Je bewerkt o.a. kunststof en staal en assembleert de losse onderdelen tot eindproduct. 
- Je controleert je eigen werk aan de hand van de opdrachttekening en overleg met je 

leidinggevende bij afwijkingen.  
- Je test standaardproducten conform protocollen.  
- Je handelt proactief bij stagnatie van het werk of problemen, in overleg met je leidinggevende.  
- Je houdt je eigen urenadministratie bij en levert deze wekelijks in bij je leidinggevende.  
- Je werkt efficient en veilig, volgens de tekening en door gebruik te maken van de juiste PBM’s 

(persoonlijke beschermingsmiddelen) conform de veiligheidsvoorschriften. 

Naast je eigen werkzaamheden help je het team met de nodige werkzaamheden. Tevens rapporteert 
je aan de chef werkplaats. 

Kennis, vaardigheden & competenties:  

• Vaktechnische mbo-opleiding (zoals panelenbouw) 
• Geldige VCA voor het werken op locatie 
• Gereedschapskennis en E-componentenkennis 
• E-tekeningen en constructietekeningen kunnen lezen.  
• Ervaring met diverse verspaantechnieken 
• Ervaring met solderen en kabels aan strippen.  

 
• Je kunt goed samenwerken en jezelf aansturen om zelfstandig te werken.  
• Je spreekt Nederlands en liefst ook Engels 

Wij bieden: 

 Een intensief inwerkingstraject en persoonlijk afgestemde opleidingsmogelijkheden.  
 Fulltime, afwisselende en uitdagende functie (parttime werken is mogelijk in overleg).  
 Werken in Weesp en/of diverse locaties in Nederland en het buitenland. 
 Reservering opbouw voor tijd-voor-tijd en voor vakanties 
 Tegoed voor het aanmeten van goede werkschoenen.  

Over het bedrijf:  

Al ooit een theatervoorstelling bijgewoond met achtergrond, bewegend decor, bewegende podia etc.? 

Onze opdrachtgever ontwerpt, assembleert en installeert geautomatiseerde toneelhijsinstallaties voor 
theaters in binnen- en buitenland voor een ultieme “wow-factor”. Kenmerkend is de zeer klantgerichte 
oplossingsmentaliteit: ze denken met de klant mee en bedenken zodoende vaak geheel nieuwe 
systemen. Verder ondersteunen ze bij de installatie, assemblage en onderhoud van deze systemen.  



De functie in het kort 
Werkweek: Liefst fulltime (40 uur). 20-32 uur is in overleg mogelijk. 
Werktijden: tijdens kantooruren. 
Soort dienstverband: op uitzendbasis, zicht op een (direct) vaste aanstelling. 
Salaris indicatie: € 2600 tot € 3200 bruto per maand, indien gediplomeerd en afhankelijk van kennis 
en ervaring. 

Mocht je niet voldoen aan de gevraagde kennis en ervaring, maar je hebt wé elektrotechnische kennis 
en inzicht, ben je zeker ook welkom je aan te melden! 

Heb jij je match gevonden?  

Laat het ons zo snel mogelijk weten! Je kunt direct solliciteren door te klikken op 
de sollicitatiebutton of door je cv en begeleidend motivatiebrief te mailen naar info@alwaysaction.nl 

Vragen? Neem gerust contact op met onze vestiging via 0294-432626 of info@alwaysaction.nl 

Over ons - Always Action Uitzendbureau bemiddelt zowel in fulltime als parttimefuncties, in vast en 
tijdelijk dienstverband. Wij zijn er voor werkzoekenden en werkgevers uit Weesp en omgeving en 
richten ons primair op de administratieve, technische en industriële sector. 

 


