Ben je op zoek naar een baan in een assemblage/productie omgeving en 24 tot 40 uur per week
beschikbaar? Dan is deze functie misschien wel wat voor jou.

Functie omschrijving Assemblage Medewerker A
Als Assemblage medewerker A hoort bij jouw taken;
•
•
•

Voorbereidende werkzaamheden
(Assembleren) in elkaar zetten van het product
Verzend klaarmaken (in/verpakken van het product)

Je bent werkzaam in een team van maximaal 10 medewerkers, waarbij 8 medewerkers A&B
assembleren, 1 medewerker C aanstuurt in samenwerking met 1 teamleider die eindverantwoordelijk
is. Bij Brainport Assembly werken we momenteel met 20 mensen. Wij zijn op zoek naar een
medewerker die bij ons aan de slag kan, met als doel een langdurige samenwerking. We werken
samen met de gemeente en UWV die jou en ons kunnen vertellen of je bij onze doelgroep hoort. Sta
je in het doelgroepenregister, dan ben je bij ons zeker aan het goede adres!

Functie eisen;
•
•
•
•
•
•
•

Kunnen werken in groepsverband
Netjes en gestructureerd werken
Altijd aan de regels houden
Opdrachten uit kunnen voeren
Om kunnen gaan met gereedschappen
Graag producten in elkaar zetten
Open staan voor begeleiding bij ontwikkeling

Arbeidsvoorwaarden;

Bij Brainport Assembly werken we met een eigen bedrijfsreglement volgens de Nederlandse
wetgeving.

Salarisindicatie:

€ 1551,60 bruto (wettelijk minimumloon) per maand op basis van een fulltime functie. Je krijgt bij
Brainport Assembly betaald volgens de gemeten loonwaarde, en wordt aangevuld/verrekend met jouw
uitkering.

Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast? Stuur dan je C.V. & motivatie naar: info@bpass.nl

Functie omschrijving Commercieel Medewerker

Ben je op zoek naar een baan in een technische omgeving, met een stuk extra uitdaging? Als
commercieel medewerker verkoop ben je een kei in het overtuigen van bedrijven om met ons samen
te werken. Niet alleen omdat we kwaliteit leveren, maar ook de sociale onderneming zijn in de regio!

Uitgedaagd? Dan is deze functie wellicht wat voor jou!

Wij vragen voor deze functie;
•

Goede commerciële en communicatieve eigenschappen

•

Veel affiniteit met sociaal ondernemen

•

Affiniteit met techniek

•

MBO+ werk – en denkniveau

•

Grote mate van zelfstandigheid, met gevoel voor prioriteiten

•

Ervaring met verkoop in onze keten

Wat bieden wij;
•

Met het hele team gezamenlijk bouwen aan een unieke sociale onderneming

•

Uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief

•

De mogelijkheid om flexibel en zelfstandig te werken

•

Streven naar een langdurige arbeidsverhouding

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.

Salaris in overleg, rekening houdend met een startende sociale onderneming.

Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast? Stuur dan je C.V. & motivatie naar: info@bpass.nl

