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EAS change systems heeft een wereldwijde reputatie voor het optimaliseren van het 
productieproces in geautomatiseerde matrijs- en stempelwisselingen - Quick Mold Change 
(QMC) en Quick Die Change (QDC) technologie. Daarnaast wordt door onze hoge kwaliteit 
mono- en multikoppelingen een diversiteit aan branches bediend. Denk hierbij aan 
bijvoorbeeld de automotive industrie, maar ook de chemische en de medische industrie 
bieden wij oplossingen.  
 
Ter uitbreiding van de afdeling Assembly is EAS Europe B.V. in Renswoude op zoek naar 
een: 
  

Medewerker assemblage m/v 
 

Ben jij een gemotiveerde aanpakker en werk je graag in een kleine organisatie met een 
vooraanstaande positie binnen de branche? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

In deze functie draag je zorg voor het testen en assembleren van producten volgens de 
geldende instructies en richtlijnen. Je controleert en test de producten zodat de normen 
gevolgd worden en de afleverkwaliteit is geborgd. Je zorgt ervoor dat onze producten op tijd 
klaar zijn voor verzending naar onze klanten.  
Je leest zelfstandig tekeningen uit en weet hiermee te werken. Doordat je accuraat te werk 
gaat ben je alert op onregelmatigheden en handel je oplossingsgericht. Het gaat om grote én 
kleinere series, waar je samen met twee directe collega’s verantwoordelijk voor bent. Je 
rapporteert aan de Manager Material Management. Het gaat hier om een fulltime functie in 
dagdienst.  

De functieomschrijving 
 

- Monteren en samenstellen van de verschillende onderdelen tot een eindproduct; 

- Verwerken van binnenkomende en uitgaande goederen; 

- Beheren van het goederenmagazijn; 

- Picken van orders ten behoeve van montagewerkzaamheden; 

- Testen van bestaande en nieuwe producten; 

 
Het profiel 
 

- Soortgelijke aantoonbare werkervaring, of startend met een passende opleiding;  
- Opleiding op minimaal MBO-niveau 2 (richting elektro- of metaaltechniek); 
- Goed technisch inzicht; 
- Kunnen lezen van productieorders, instructies, montagevoorschriften en procedures; 
- Goed kunnen omgaan met (hand)gereedschappen; 
- Ervaring in het gebruik van meetmiddelen; 
- Kennis van ERP-systemen is een pré; 
- In het bezit van heftruckcertificaat; 
- Een goede fysieke conditie; 
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Competenties 

- nauwkeurig en gestructureerd; 
- stressbestendig; 
- kwaliteitsbewust;  
- leergierig; 
- collegiaal; 
- zelfstandig kunnen werken. 
 
Onze organisatie  

Bij EAS doen we veel met weinig. Deze nuchtere aanpak zie je ook terug in ons 
internationale team. Elke medewerker vindt het belangrijker om een goed resultaat neer te 
zetten dan een eigen stempel te drukken. We zijn een middelgrote, praktisch ingestelde 
organisatie die snel schakelt en creatief weet in te spelen op wensen vanuit de globale 
markt.  
 
Het aanbod  

Een open en informele bedrijfscultuur met korte communicatielijnen. Er wordt hard gewerkt. 
Initiatief en verantwoordelijkheid wordt verwacht en gewaardeerd. Daarnaast is er voldoende 
ruimte voor humor en gezelligheid. Je krijgt een afwisselende baan in een groeiend bedrijf. 
Het gaat om een tijdelijk contract met de intentie tot een vast dienstverband. 
 
Je sollicitatie  

Heb je aantoonbaar ervaring en affiniteit met de techniekbranche? Voel je jezelf thuis in een 
internationale werkomgeving? Je bent betrouwbaar, en beschikt over goede communicatieve 
vaardigheden en een positieve en flexibele werkhouding? 
 
Antwoord je met een volmondig ja, dan nodigen we je van harte uit om te reageren op deze 
interessante vacature.  
 
Voor meer informatie over deze vacature bel je met Gerard van Egdom, Manager Material 
Management. Hij is te bereiken op: 0318-477036, of via email 
gerard.egdom@easchangesystems.com. 
 
Je sollicitatie, voorzien van CV en motivatie, mag je sturen naar: ·Erika van Laar: 
erika.van.laar@easchangesystems.com.  
 
 
Acquisitie door Werving & Selectiebureaus naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs 
gesteld. 

 

mailto:erika.van.laar@easchangesystems.com?subject=Betr:%20Vacature%20Sr%20Project%20Manager

