Vacature
Help jij mee ons succes verder uit te bouwen?
Wie zijn we?
Wij zijn een toonaangevende distributeur en systeemintegrator van industriële computers, embedded systemen en
industriële insteekkaarten. Wij zijn in staat om ondersteuning te geven bij het ontwikkelproces voor nieuwe
computergestuurde oplossingen. Wij adviseren onze klanten over de te gebruiken producten en behoeden hen
voor valkuilen. In de markt staan wij bekend om onze innovatieve en flexibele insteek. Wij kunnen een
indrukwekkende referentielijst overhandigen waarin wij succesvol hebben geacteerd en waar onlosmakelijk onze
toegevoegde waarde naar voren komt. Of het nu systemen zijn voor de telecom, transport, machinebouw of de
maritieme sector wij kunnen altijd passende producten leveren gebaseerd op een jarenlange ervaring.

Wat doen we?







Distributie van computerkaarten & systemen
Het geven van klant specifiek advies
Het bieden van uitgebreide service en support.
Systeemintegratie
Geven van training en consultancy
Ons motto: U tevreden wij tevreden

Ter uitbreiding van onze afdeling Systeemintegratie in Heesch zijn wij op zoek naar jou:
Computer Hardware / ICT Engineering medewerker
Wij zijn op zoek naar een gedreven, kundige en enthousiaste medewerker die het een uitdaging vindt om
verantwoordelijk te zijn voor en het secuur assembleren van industriële computers.
Deze functie biedt volop uitdaging en afwisseling binnen inspirerende projecten.

Wat ga je doen:
Voor onze afdeling Systeemintegratie zijn wij op zoek naar een gedreven medewerker die het een uitdaging vindt
om:







Je gaat veelal kleinere series hoogwaardige industriële computers in wisselende samenstellingen secuur
assembleren en testen
Je vindt het een uitdaging om de productiemedewerkers aan te sturen en te controleren
Je bent verantwoordelijk voor het operationeel houden van de productie omgeving.
Je beoordeeld RMA’s op reparatiemogelijkheden of vervangingskosten.
Je repareert in voorkomende gevallen industriële systemen intern of op klantlocatie
Je onderhoud contact met toeleveranciers en klanten
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Vacature
Wij vragen










Werk- en denkniveau: MBO Techniek
Kennis, ervaring en omtrent PC hardware en computernetwerken
Affiniteit met Windows en optioneel Linux
Handigheid en praktisch inzicht.
Beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift
Bereidheid tot volgen van trainingen
Goede communicatieve vaardigheden
Zelfstandig en pragmatisch kunnen werken
Een probleemoplossend vermogen

Wij bieden





Een job in een innoverend en gedreven team.
Mogelijkheden om te groeien in een technisch uitdagende sector.
Veel uitdaging & verantwoordelijkheid!
Daarnaast mag je rekenen op een prima beloning en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Reageren?
Mail of stuur ons je sollicitatiebrief voorzien van C.V. ter attentie van Hans Adams.
Mocht je eerst meer informatie wensen, neem dan gerust contact op met hem via hans.adams@arcobel.com of via
0412-660066.
Je kunt je brief ook sturen naar:

Arcobel Embedded Solutions B.V.
Cereslaan 10
5384 VT Heesch

Arcobel Embedded Solutions
Cereslaan 10
5384 VT Heesch (The Netherlands)
Tel:
+31 (0)412 66 00 66
Fax :
+31 (0)412 66 00 67
VAT :
NL 810271382B01
KVK:
17140959

Arcobel Embedded Solutions bvba
Bredabaan 859
2930 Brasschaat

www.arcobel.com
sales@arcobel.com

Arcobel Embedded Solutions bvba
Nieuwmoer Dorp 19
2920 Kalmthout (Belgium)
Tel:
+32 (0)3 236 77 26
Fax:
+32 (0)3 636 22 27
VAT :
BE 0478.259.983
Pagina 2 van 2

