Voor LEMO Connectors zijn wij voor ons assemblage-team per direct opzoek naar
meerdere fulltime :

Productie medewerk(st)ers
Wat ga je doen?
Je gaat kabels en connectoren assembleren met behulp van klein gereedschap. Dit is fijn en precies
werk, wat behalve heel nauwkeurig, ook met enige snelheid moet worden gedaan. We streven er naar
dat hoge kwaliteit een constante factor is. De functie is voor langere termijn en er zijn mogelijkheden
voor het doorgroeien naar een vaste aanstelling.
Wie ben jij?
Wij zoeken enthousiaste en leergierige krachten. Je bent goed met je handen en knutselt graag.
Werkervaring op een soortgelijke functie heeft onze voorkeur maar is niet doorslaggevend. Je hebt een
positieve, zelfstandige en flexibele werkhouding. Je wilt graag in een gezellig en gedreven team werken.
Ons huidige team is zeer gemixt en bestaat zowel uit mannen als vrouwen.
Wat bieden wij jou?
Je komt te werken in een super nieuw, prachtig pand in de Waarderpolder te Haarlem. Je kan hier het
nieuwe pand bekijken: https://youtu.be/iQvuxkWUey4
Het nieuwe pand is van alle gemakken voorzien en is ontworpen volgens de laatste normen voor een
gezonde werkplek.
Je krijgt een leuke baan in een inspirerende, resultaat gerichte werkomgeving waar kwaliteit, ontwikkeling
en vooral een gezellige sfeer bovenaan staan. Je wordt onderdeel van een internationaal familie bedrijf,
actief in 80 landen, met haar hoofdvestiging in Zwitserland.

Sinds de oprichting in Zwitserland in 1946, heeft de LEMO Group zich ontwikkeld tot wereldwijde
marktleider in ontwerp en productie van klantspecifieke Push-Pull Precisie connectoren en
kabelassemblages. Onze connectoren en kabelassemblages worden toegepast op plaatsen waar
extreme eisen worden gesteld aan betrouwbaarheid onder vaak moeilijke omstandigheden. Van
Medische toepassingen, Machinebouw, Test en Measurement, Professionele Audio en Video apparatuur
tot en met Ruimtevaart en Formule 1.
Ons team bestaat uit ca 48 personen en wij zijn verantwoordelijk voor de markt in de Benelux. Vanuit de
Waarderpolder zoeken wij nieuwe klanten en markten, geven technische ondersteuning aan bestaande
en potentiële klanten en zorgen voor de logistieke afhandeling. Kwaliteit en een uitmuntend
serviceniveau zijn te allen tijde ons uitgangspunt.

Lijkt jou werken bij dé marktleider in precisie connectoren en kabel assemblages te gek en herken jij je
in dit profiel, reageer dan snel!
Herken jij jezelf toch niet helemaal in al het bovenstaande maar ben je ervan overtuigd dat jij degene
bent die het verschil maakt? Reageer dan zeker ook!
Stuur je reactie op deze vacature aan: HR-nl@lemo.com, t.a.v. Ariane Posthumus.
Of nog beter, bel mij gewoon even op!
Mijn nummer is: 0251-257824
Om een indruk te krijgen van wie wij zijn en wat wij doen, bekijk dan de internationale LEMO
bedrijfsfilm op: https://www.youtube.com/watch?v=KmXC4CA6W3I

