Wie zijn wij?
Smart Robotics, het uitzendbureau voor robots, ontwikkelt en zendt modulaire robots uit die voor specifieke
taken kunnen worden ingezet. Met dit concept spelen we in op de behoefte aan flexibele robotica binnen de
industrie. Vanwege de snelle groei van ons bedrijf hebben we plek voor een nieuwe collega! We zijn op zoek
naar een mechatronisch constructeur die klaar is om deze nieuwe rol binnen Smart Robotics met beide
handen aan te grijpen. Zie jij jezelf al werkzaam binnen hét bedrijf van de toekomst samen met een super
gezellig team van jonge, enthousiaste collega’s? Wij leren je graag beter kennen!
Functie-eisen
• Een afgeronde technische HBO/WO opleiding (richting werktuigbouwkunde/mechatronica)
• Je beschikt over kennis van CAD systemen
• Je hebt enkele jaren ervaring als technisch constructeur
• Ervaring met robotica is een pre, affiniteit met robotica is een must
Dit ben jij!
• Open en directe communicatie zit in jouw aard
• Je werkt gedetailleerd en nauwkeurig
• Je gaat graag zelfstandig aan de slag, maar werkt ook goed samen in teamverband
• Je hebt een groot gevoel voor verantwoordelijkheid en bent een betrouwbare schakel
• Als het om robots gaat word jij enthousiast!
• Je maakt graag mooie dingen en kan hierin je creativiteit en innovativiteit kwijt.
Wat je onder andere gaat doen:
• Je ontwerpt nieuwe mechatronische constructies
• Je bent betrokken bij het verbeteren van bestaande ontwerpen
• Je werkt zelfstandig aan het maken van berekeningen en calculaties
• Je communiceert direct met de productontwerper
• Je bent verantwoordelijk voor het maken van detailtekeningen van onze producten
Je komt terecht in een jong en dynamisch team, waar je de ruimte en zelfstandigheid krijgt om je volledig te
storten op je rol. Er heerst een prettige en collegiale sfeer bij ons op de werkvloer en we maken regelmatig
tijd vrij voor gezamenlijke teamactiviteiten.
Wat hebben we te bieden?
• We hanteren flexibele werktijden; een goede balans tussen werk en privé vinden we erg belangrijk.
• We bieden je de mogelijkheid om jezelf op verschillende vlakken verder te ontwikkelen.
• Goede arbeidsvoorwaarden waaronder; een goede pensioenregeling, 30 vrije dagen, reis- en
onkostenvergoeding.
• Een gezellig team met behulpzame en vriendelijke collega’s. Werkplezier staat op een en successen
worden gevierd!
Enthousiast? Wij ook! We zien je motivatie en cv graag tegemoet via careers@smart-robotics.nl.

