Turner Engine Control Solutions B.V. (TECS) is een onderdeel van Turner Group in het Verenigd
Koninkrijk. TECS is een van Woodwards grootste distributeurs. Als distributeur verzorgen wij de levering
van, het onderhoud aan en moderniseren wij, mechanische en elektronische regelapparatuur toegepast
binnen de scheepvaart en de energiemarkt. TECS heeft ongeveer 80 medewerkers waarvan ruim 40 in
Hoofddorp.
De Electronic Repair afdeling repareert, reviseert, modificeert en test elektronische- en mechatronische
brandstofregelproducten voor grote motoren, stoom- en gasturbines.
De inhouse repair afdeling zoekt op korte termijn een enthousiaste en gemotiveerde vrouw of man voor
de functie:

Mechatronisch monteur
Ben jij een analytische storingzoeker op componentniveau en vind je daarbij sleutelen ook leuk? Dan
ben jij misschien de kandidaat voor deze functie.
Na een interne theoretische en praktische opleiding zullen je taken en verantwoordelijkheden er
voornamelijk als volgt uitzien:
•
•
•
•
•

Testen van Analoge/Digitale Controls en All Electric Actuators volgens diversen specificaties en
testprotocollen;
Tot op componentniveau traceren van eventuele defecten, uitvoeren van reparaties,
modificaties, revisies of conversies;
Opstellen van materiaallijsten en reparatierapporten;
Onderhouden, repareren en kalibreren van eigen testapparatuur;
Technische ondersteuning geven aan interne en externe klanten.

Wat vragen wij:
•
Een afgeronde opleiding Middenkader Engineering Elektrotechniek of Mechatronica of
vergelijkbare opleiding en sterke affiniteit met het werken op component niveau;
•
Kennis van analoge, digitale en mechanische techniek en het kunnen lezen van de bijbehorende
tekeningen en schema’s;
•
Basiskennis van diverse componenten zoals transistoren, condensatoren, IC’s etc. en hun
toepassingen;
•
Kennis van verschillende meetinstrumenten en meettechnieken;
•
Leergierigheid en je vindt het leuk om in teamverband te werken;
•
Je bent nauwkeurig, analytisch en je ziet storingen en problemen als een uitdaging om op te
lossen;
•
Een goede beheersing van de Nederlandse taal en goede beheersing van de Engelse taal in
woord en geschrift;
•
Je hebt kennis van automatisering en informatieverwerking (Windows, Word, Excel etc.)
Wat bieden wij:
Een leuke baan, goede arbeidsvoorwaarden vanuit de cao metalektro, een schone, ergonomische
werkplek, regelmatige werktijden, fijne collega’s die dezelfde passie delen en een informele werksfeer.
Voor meer informatie over deze functie kan contact worden opgenomen met Leon van Vliet, Manager
Workshop via 023 - 566 2365.
Wil je deze baan? Stuur dan je sollicitatie met een korte motivatie en jouw CV voor 19 september naar:
hr.nl@turner-ecs.com.

