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Over TBS Electronics 
TBS electronics BV (TBS) is een innovatieve en internationaal georiënteerde onderneming, gespecialiseerd in de 
ontwikkeling en productie van apparatuur voor onafhankelijk energievoorziening. Vanwege de sterke groei in onze 
sector willen wij ons jonge en ambitieuze team graag per direct uitbreiden met een: 
 

Productie/assemblage medewerker (m/v) 
 
Wat houdt het werk in? 
Je gaat ons team assisteren bij de bouw van diverse elektronische en elektromechanische apparaten. Omdat dit 
proces vele stadia kent, van het verzamelen van de gebruikte onderdelen tot aan het uiteindelijke verpakken van 
het eindproduct, is dit een veelzijdige job met  voldoende afwisseling. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden? 

 Planning overleggen met de productie coördinator 

 Het verzamelen van de benodigde onderdelen en gereedschappen per productieorder 

 Het assembleren van het product 

 Het verrichten van tussentijdse controles op half fabricaten 

 Het verrichten van eind tests 

 Het verpakken van de gereedstaande producten 
 
Deze functie vereist van jou: 

 Bij voorkeur een technische opleiding, of minimaal affiniteit met techniek 

 Oog voor kwaliteit en detail 

 Een collegiale houding en initiatief nemend wanneer een situatie hierom vraagt 
 
Wat bieden wij jou? 

 Werken in een branche met een veelbelovend toekomst perspectief 

 Goed bereikbare werk locatie in Zwaag/Hoorn 

 Uitstekende salariëring en secundaire voorwaarden 

 Een afwisselende baan in een prettige werkomgeving met leuke collega’s 
 
Zijn dit jouw kwaliteiten? 

 Accuraat 

 Zelfstandig 

 Handvaardig 

 Het kunnen werken onder druk 

 Goed gevoel voor humor 
 
Neem dan contact op met ons of stuur je CV naar info@tbs-electronics.nl onder vermelding van ‘vacature productie 
medewerker’. Het contact persoon voor deze vacature is Daniel Schouten. 
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