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VACATURE VOOR HANDIGE STUDENT 
 
Zoek jij een bijbaan waarbij je veel kunt leren? En vind je het leuk als jouw bijdrage tot 
zichtbaar resultaat leidt en gewaardeerd wordt door de eindgebruikers? Wij zoeken 
een handige student, die meehelpt in de samenstelling van producten. Ben jij secuur 
en heb je 4-8 uur per week om te werken, dan horen we graag van je. 
 

Bedrijfsprofiel 

Mobeye is fabrikant van alarm- en telemetriesystemen, met een eigen onderzoek- en ontwikkelingafdeling in ’s-
Hertogenbosch. Onze focus is low power communicatietechnologie en sensoring. Mobeye ontwikkelt alle 
producten zelf. Externe bedrijven produceren vervolgens de printplaten in onze opdracht. Daarna worden in-
house de producten samengesteld en klaargemaakt voor verzending voor de internationale markt. We zijn een 
klein en groeiend bedrijf, met sterk teamwork en een prettige werksfeer. We hebben vaak korte lijnen naar onze 
klanten, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van de producten en diensten.  
 
Omdat we sterk groeien, hebben we een vacature voor: 
 

Bijbaan voor handige student: technisch medewerker productsamenstelling 

Als “technisch medewerker productsamenstelling” voer je diverse assemblagewerkzaamheden. Hiervoor hebben 
we alle technische tooling in huis. Afhankelijk van je kennis en ervaring gebruik je ondermeer boormachines, 
soldeerunits en softwaretools. Het werk is erg afwisselend en als je interesse hebt in techniek, heb je volop uitdaging. 
We vragen wel een zeer accurate houding en twee rechterhanden. 
De werktijden zijn flexibel en kunnen aangepast worden aan studieroosters. Tussen 4 en 8 uur per week heeft onze 
voorkeur.  

 
Wat we van jou verwachten 
• liefst een student in een technische richting (b.v.  HBO elektrotechniek, ICT of Bouwkunde) 
• analytisch vermogen en een alerte houding 
• praktisch inzicht 
 
Wij bieden 
• open en collegiale sfeer, in een klein en betrokken team 
• flexibele werktijden 
• vanzelfsprekend een marktconforme beloning 
• en een prachtig productenpallet, interessante klantenkring en ambitieuze plannen 
 

Spreekt bovenstaande je aan, schrijf dan naar: info@mobeye.nl of bel ons op 073 7850858. 
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