junior Hybrid Technician
Vanwege groei binnen de Wierda bedrijven zijn wij voor Wierda Hybrid Technlogies op zoek
naar een junior Hybrid Technician. Wil jij jezelf verder ontwikkelen in een bedrijf volop
doorgroeimogelijkheden? Dan zou dit wel eens de kans van je leven kunnen zijn!
Wierda Hybrid Technologies
Met Wierda Hybrid Technologies (WHT) in Joure, zijn we toonaangevend als het gaat om
elektrische transportoplossingen. Zoals de Electric PTO: een volledig in eigen huis
ontwikkelde oplossing waarbij de de opbouw van het voertuig (zoals de betonmixer,
autolaadkraan of het koelsysteem) volledig elektrisch wordt aangedreven
De Electric PTO is de elektrische aandrijving voor ieder soort voertuigopbouw, denk aan de
aandrijving van de betonmixer, de autolaadkraan en het koelsysteem. Tijdens het gebruik
van de opbouw kan de verbrandingsmotor uitgeschakeld blijven waardoor er geen
uitlaatgassen vrij komen. Praktisch en groen door brandstofbesparing, geluidsreductie en
minder CO2 uitstoot.
Wie zoeken we?
In deze startersfunctie werk je voornamelijk aan de (pre-)productie van onze producten. De
focus ligt op het prefabriceren van de componenten van de Electric PTO en het opbouwen
hiervan. Je gaat aan de slag binnen een jong, enthousiast en informeel team en krijgt
persoonlijke en vakinhoudelijke begeleiding van ervaren collega’s uit de praktijk om jouw
ontwikkeling te stimuleren.
Doordat je nauw samenwerkt met de Engineering ben je betrokken bij veel verschillende
processen waaronder logistieke processen en product(door)ontwikkeling. Ook geef je
technische ondersteuning en voer je reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uit. Andere
taken zijn het testen van de gebouwde producten en het samen met de Engineer opleveren
van het voertuig.
Wij zoeken iemand met de volgende competenties:





Minimaal een (technische) MBO-opleiding.
Voldoende kennis van mechatronica, elektronica en/of hydrauliek.
Bij voorkeur ervaring met mechatronica, elektrische en hydraulische werkzaamheden.
Bereid tot het bijleren van nieuwe technologieën en technieken.

Wat bieden we je?
Goed werkgeverschap is belangrijk bij Wierda. En dat uit zich niet alleen in de uitstekende
arbeidsvoorwaarden. Maar ook in de zorg die we hebben voor het welzijn van iedereen die
bij ons werkt.

Daarnaast betekent werken bij Wierda werken in een professionele en sterk groeiende
organisatie met:






Een uitstekend salaris
Volop doorgroeimogelijkheden
Prima secundaire arbeidsvoorwaarden
37 vrije dagen per jaar (24 vakantie – 13 adv)
Uitgebreide begeleiding en scholingsmogelijkheden
Een collectieve regeling voor ziektekostenverzekering, arbeidsongeschiktheid en pensioen

Ben jij onze man of vrouw?
Voor meer informatie over de functie of over de Wierda bedrijven kun je terecht bij Sonja de
Boer via +31 (0)513 412741 of werken@wierdahybrid.nl.
Wij zijn Wierda.
Wie ben jij?

