
Assemblagemedewerker / Procesoperator m/v 

Bij ons innovatieve bedrijf, gespecialiseerd in elektronica en fijnmechanica, zijn we op zoek 

naar een enthousiaste assemblagemedewerker. Je komt te werken in een leuk team waarin je 

met elkaar veel uiteenlopende werkzaamheden verricht.

Spreekt dit jou aan en zie je een goed salaris volgens de CAO Metaal & Techniek wel zitten? 

Laat dan je cv achter en wij nemen contact met je op! 

Als assemblagemedewerker stel je…

het eindproduct (of halffabricaat) samen uit de verschillende productonderdelen. De precieze 

werkzaamheden kunnen nogal verschillen, afhankelijk van het type product of het project 

waarbij je betrokken bent. Niet alleen vervaardig je het eindproduct of het halffabricaat, je 

controleert ook de kwaliteit hiervan. Je wordt de back-up van de procesoperator. Je werkt in een 

klein team waardoor de werkzaamheden zeer divers kunnen zijn.

Jouw werkzaamheden 

• Samenstellen van halffabricaten en/of eindproducten volgens de werkinstructies

• Inspecteren en testen van halffabricaten en/of eindproducten

• Corrigeren en repareren van eventuele afwijkingen

• Beoordelen en rapporteren van de productkwaliteit

• Maken van klantspecifieke kabels

• Het handsolderen van onderdelen op een PCB

• Het reworken van PCB’s (uit de reflow-oven)

• Verzendklaar maken van eindproducten

Je beschikt over…

• Een afgeronde (V)MBO opleiding

• Ervaring in elektronica is een pré

• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

• Bij voorkeur in bezit van rijbewijs B

Jouw persoonlijke kenmerken 

Flexibel | Proactief | Doorzetter | Zelfstandig | Nauwgezet | Positieve instelling | Teamplayer

Je bent woonachtig in de regio of je hebt concrete plannen om je op korte termijn hier te vestigen.

Ons aanbod

• Ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling

• Al ruim 25 jaar een familiebedrijf met een informele en betrokken bedrijfscultuur

• Kies de werkweek die bij jouw situatie past (tussen 24 en 38 uur)

• Er staat al een bureau voor je klaar in ons ruim opgezette kantoor in Noordwijkerhout

CD Systems

CD Systems is onderdeel van de Buysman Holding Group (BHG). CD Systems produceert, 

test en verpakt elektronica die door ons bedrijf Emcatron wordt ontworpen. De producten 

worden veelal toegepast als meet- en regeloplossingen in de automotive-industrie. Wij zijn 

een familiebedrijf waar medewerkers zich snel thuis voelen. Bij de BHG werken zo’n 45 

medewerkers.

Meer informatie over ons bedrijf kun je vinden op www.buysmanholdinggroup.com.

Herken jij jezelf in dit profiel en wil je ons team komen versterken?

Dan ontvangen we graag je cv met motivatiebrief

Contact: hr@buysmanholdinggroup.com | 0252 700227

Noot voor bureaus: op acquisitie n.a.v. deze vacature gaan wij niet in.
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