
Werken bij BEGE

ELEKTROTECHNISCH MEDEWERKER 
Draag bij aan BEGE’s expertise in integrale aandrijftechnologie met specifieke branchekennis

Wij zijn op zoek naar een Elektrotechnisch Medewerker (m/v - 32-40 uur). Naast relevante werkervaring in een technische omgeving vragen wij 
grote interesse in het vak en goede dosis leergierigheid. Wij hebben dé omgeving waarin je veel kan leren en snel kan groeien. BEGE’s missie is 
het creëren, optimaliseren en onderhouden van betrouwbare aandrijfsystemen om zo grote en kleine industriële ondernemingen te ontzorgen. 
Versterk jij ons team met passie voor (aandrijf)techniek, assemblage en productiewerkzaamheden?

Wat ga je doen als Elektrotechnisch Medewerker? Verder houd jij je bezig met:

In deze functie houd je je bezig met het assembleren en solderen van BEGE’s 
innovatieve magnetische incrementele impulsgevers (MIG encoders). Deze encoders 
zijn verkrijgbaar in allerlei verschillende uitvoeringen en maten en worden in 
eigen werkplaats geproduceerd en verzonden aan onze wereldwijd groeiende 
klantenkring. Als Elektrotechnisch Medewerker, houdt je je bezig met de dagelijkse 
productiewerkzaamheden. Jij hebt een passie voor het assembleren van elektronische 
(industriële) apparatuur en beheerst gangbare technieken op het gebied van 
elektrotechniek.
Ook houd jij je bezig met het testen, inspecteren en/of repareren van de encoders. 
Samen met een leuk team van collega’s, werk jij in een schone omgeving met kwalitatief 
hoogwaardige producten.

Je rapporteert aan de chef werkplaats van BEGE Aandrijftechniek. Intern heb je contact 
met de afdelingen verkoop, bedrijfsbureau (inkoop) en logistiek.

Wat wij vragen 

Wij zoeken een ambitieuze, enthousiaste collega met, bij voorkeur, relevante ervaring in 
een industriële (productie)omgeving
• Je beschikt over goede organisatorische eigenschappen 
• Je bent klant-, resultaat- en kwaliteitsgericht 
• Je werkt graag samen met je collega’s, maar bent ook goed in staat om zelfstandig 

aan de slag te gaan 
• Je bent ondernemend en werkt uiterst nauwkeurig 
• Je bent stressbestendig
Herken jij je in deze kwaliteiten en zoek je een uitdagende functie? Dan is jouw 
sollicitatie van harte welkom. 

• Het efficiënt en nauwgezet vervaardigen van 
elektronische componenten (encoders)

• Inspecteren, testen en repareren van encoders
• In samenwerking met drie collega’s streven naar 

continue verbetering van het proces
• Beheerst de gangbare technieken op het gebied van 

elektrotechniek

Verder heb of ben jij:

• Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau
• Relevante werkervaring in een technische 

(productie)omgeving
• Affiniteit met de industriële sector
• Je bent communicatief sterk
• Een teamspeler

Wat wij bieden? 

Een goed pakket arbeidsvoorwaarden en alle ruimte om je te ontwikkelen. 
Daar kun je op rekenen als je aan de slag gaat bij BEGE. Je staat er niet alleen voor, want 
je krijgt volop begeleiding. Iedere dag leer je. 

Onze bedrijfscultuur wordt gekenmerkt door gedrevenheid, enthousiasme en innovatie. 
Vanuit ons kantoor in Sassenheim en partners overal ter wereld werken wij aan een 
omgeving waar iedereen optimaal kan werken, ongeacht geslacht, ras, religie, leeftijd of 
achtergrond.

En daarnaast:

• Een leuk en gemotiveerd team van ervaren collega’s
• Interne en externe kennisdeling
• Goede groei- en opleidingsmogelijkheden
• Een inspirerende no-nonsense werkomgeving
• Ruimte voor jouw ideeën en initiatieven
• Een uitstekend salaris
• Contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast 

dienstverband
• Reiskostenvergoeding OV (woon-werkverkeer)
• 27 vakantiedagen per jaar (op basis van 40 uur)
• Pensioenvoorzieningen bij vast dienstverband

Interesse in deze vacature?
Mail je CV en motivatie naar biesma@bege.nl of reageer via onze website: bege.nl/vacatures
Heb je nog vragen dan kun je contact opnemen met Marcel Biesma, tel. 0252 220 220


