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(allround) Assemblage medewerker, 32 uur 
 
Wat ga je doen? 
Binnen ons team kunnen we wel wat versterking gebruiken en daarom zoeken we een echte AANPAKKER. 
Naast de assemblage werkzaamheden (wat je hoofdtaak is), ontvang je ook de dagelijks goederen. Je 
houdt je bezig met orde picken en je weet samen met je collega’s het magazijn netjes te houden. 
Vervolgens zorg je ervoor dat de producten klaar gezet worden voor transport. Kortom; het gaat om een 
veelzijdige baan en je komt te werken in een gezellig team van 3 man. 
 
Wat bieden we jou? 

- afwisselende baan voor 32 uur; 
- een goed salaris afhankelijk van opleiding en  

werkervaring; 
- 50% vergoeding voor je ziektekostenverzekering; 
- reiskostenvergoeding vanaf 10 km van € 0,21 per km; 
- 8% vakantiegeld; 
- 25 vakantie dagen en 13 ADV dagen per jaar (fulltime); 
- een jaarlijks ontwikkelbudget per medewerker; 
- open organisatie en je wordt onderdeel van een team  

van 4; 
- goede pensioenregeling conform cao; 
- er is een mogelijkheid om bij ons te blijven werken. 

 

Wie zijn wij? 
 

EAS Change Systems heeft een wereldwijde reputatie voor het optimaliseren van 
het productieproces door geautomatiseerde matrijs- en stempelwisselingen 
(Quick Mold Change (QMC) en Quick Die Change (QDC) technologie). Daarnaast 
bedienen wij met onze hoge kwaliteit mono- en multikoppelingen een diversiteit 
aan branches. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de automotive industrie, maar ook 
aan de chemische en de medische industrie bieden wij oplossingen.  

 
We zijn een internationaal bedrijf, met het hoofdkantoor in Nederland. Hier 
werken we met gemiddeld 20 medewerkers. De betrokkenheid is groot en elke 
medewerker is gemotiveerd om tot het beste resultaat te komen.  

 

Wat breng jij mee? 

- Soortgelijke aantoonbare werkervaring of startend met een passende opleiding;  
- Opleiding op minimaal MBO-niveau 2 (technisch); 
- Het zou mooi zijn als je technisch inzicht en affiniteit met de techniek hebt; 
- Goed kunnen omgaan met (hand) gereedschappen; 
- Fijn als je een heftruckcertificaat hebt, zo niet dan gaan we dit regelen; 
- Een goede fysieke conditie; 
- Goede beheersing van de Nederlandse taal is nodig en als je daarnaast ook een woordje Engels 

spreekt en begrijpt is dit nog beter. 
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Enthousiast? 
We ontvangen graag je CV en motiveer in een paar zinnen waarom je enthousiast bent;  
EASBV-Recruitment@easchangesystems.com 
Wil je nog meer over de functie weten of heb je vragen, neem dan contact op met Karin ’t Hart, HR 
Officer, telefoonnummer 06-25336487. 
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