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Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Teamleider om ons  team bij Brainport Assembly te 
versterken! 
Brainport Assembly is een bedrijf dat zich richt op assemblage & productie werk binnen de regio. 
Wat Brainport Assembly bijzonder maakt? 
Wij werken hier niet alleen aan de opdrachten voor onze klanten maar werken ook aan de 
ontwikkeling van onze medewerkers.  
Wij bieden kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
 

GEWOON 
BUITENGEWOON! 

 

 
Functie omschrijving: 
Ben je op zoek naar een full time (40 uur per week)  baan in een  productieomgeving, met een  
uitdaging? Dan is deze functie wellicht wat voor jou.   
Als Teamleider hoort bij jouw takengebied; 

- Plannen en organiseren van een productieproces 
- Werkinstructies maken en geven 
- Logistieke werkzaamheden 
- Aansturen/begeleiden van de productiemedewerkers  A, B & C 
- Klantcontact op technisch gebied 
- Voorraadbeheer 

Het aansturen van een assemblage afdeling in een team van +/-10 medewerkers, waarbij je 
verantwoordelijk bent voor het assemblageproces en het aansturen van deze medewerkers in 
samenwerking met een assemblage medewerker C. Je houdt je o.a. bezig met het assemblageproces 
van laadpalen voor elektrische auto’s.  
 
Functie eisen: 
Wij zoeken een teamleider die 2 rechterhanden heeft, affiniteit heeft met mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt en snel kan schakelen om een productieproces op gang te zetten. Functie eisen; 

 Aantoonbare leidinggevende ervaring in de metaaltechniek / elektrotechniek, minimaal 2 
jaar. 

 Teamplayer 

 Kwaliteitsbewust 

 Sociaal communicatief sterk 

 Medewerkers motiveren en enthousiasmeren 

 Stressbestendig 

 Kennis hebben van elektrotechnische installaties 
 

Het is een pré als: 

 Je een afgeronde mbo (S)PW niveau 3/4 (of soortgelijke) opleiding hebt gevolgd 

 Je ervaring of affiniteit in elektrotechnische productie omgeving hebt 

 Een BHV certificaat in bezit hebt 

 In bezit bent van een heftruck certificaat 
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Arbeidsvoorwaarden: 
Bij Brainport Assembly werken we met een eigen bedrijfsreglement conform de Nederlandse 
wetgeving.  Bij Brainport Assembly word je beloond op je inzet in plaats van leeftijd. 
 
Salarisindicatie: 
€ 1.933.92 – € 2.582.69 bruto per maand op basis van een fulltime functie, dit is exclusief 
vakantiegeld en pensioensparen.  
 
Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast?  
Stuur dan je C.V. & motivatie naar: info@bpass.nl  
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