Geweldige mensen maken van DC Systems een geweldig bedrijf.
DC Systems is een jong en innovatief bedrijf; koploper in innovaties
op het gebied van slimme DC-microgrids. Met een klein
gepassioneerd team zijn we de markt en mogelijkheden voor
gelijkspanningsnetten steeds groter aan het maken. De afgelopen
jaren hebben we bewezen dat een DC-net met de door ons
ontwikkelde DC-technologie klaar is om AC-netten te vervangen en
te verbeteren. Ook maken en leveren we gelijkrichters.
DC Systems is onderdeel van Schneider Electric, de wereldwijde specialist in digitale energiebeheeren automatiseringsoplossingen met meer dan 135.000 medewerkerd in meer dan 100 landen. Wij zijn
op zoek naar:

MONTAGE/INSTALLATIE MEDEWERKERS
Voor het in elkaar zetten van de verschillende elektrotechnische producten die wij leveren zijn wij op
zoek naar medewerkers die graag hun handen uit de mouwen willen steken. Ben jij precies, kun je
zelfstandig werken en wil je graag leren, dan ben jij degene die we zoeken!

ELEKTROTECHNISCH MEDEWERKER
Wij zijn op zoek naar een elektrotechnisch medewerker die in samenwerking met de R&D engineers
producten maakt en test, die getekende ontwerpen produceert en andere monteurs daarbij begeleidt.
Een deel van de werkzaamheden bestaat ook uit het repareren van defecte producten.

Jij hebt
-

Praktisch inzicht in Elektrotechniek en Mechanica
MBO Elektrotechniek
Affiniteit met en passie voor Eletrotechniek

Wij bieden
-

Een gezellige informele werksfeer in een professionele werkomgeving
Een gedegen inwerkperiode en begeleiding
Salaris tussen € 2200 en € 3200 bruto, afhankelijk van kennis en ervaring
Ruimte voor eigen initiatieven en ideeën
Afhankelijk van de vaardigheden goede doorgroeimogelijkheden

Interesse?
Mail je motivatie met CV naar: vacancies@dc.systems
Kijk hier DC Systems voor meer informatie over onze innovatieve producten. Voor vragen over de
vacature: neem contact op met Jeffrey Backes per email jb@dc.systems of telefonisch +31 850 444
000.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

