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Solid Semecs B.V. is één van Europa’s toonaangevende Electronic Manufacturing Services 
(EMS) bedrijven, met meer dan 25 jaar ervaring in het ontwikkelen en produceren van 
complexe elektronica oplossingen. We focussen volledig op PCB assemblage op 
industriële schaal. Onze klanten zijn productie bedrijven met primair activiteiten op de 
Automotive, Medical en Industriële markt.  
 
Exceptional PCB assembly 
 
Door het beloven van 'uitzonderlijke' PCB-assemblage, doen we twee beloftes in één. Aan 
de ene kant staan we voor hoogwaardige partnerships: in kwaliteit, productie en 
leveringen. Anderzijds hebben we ervoor gekozen om ons volledig te concentreren op de 
montage. Op die manier kunnen onze klanten erop vertrouwen dat we 100% gefocussed 
zijn op hun oplossing.  
 
Vanwege groei en verdere ontwikkeling van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een;  

 
MAGAZIJN MEDEWERKER (part-time/16 uur p.wk.)  

Functieomschrijving 
Je assisteert het Hoofd magazijn en vervangt hem bij afwezigheid. Vanwege de aard en 
gevoeligheid van de meeste te ontvangen en verzenden producten is het noodzakelijk om 
nauwkeurig en via kwaliteitsnormen en voorschriften te werken.  
 
Taken 
- In-, om- en verpakken van goederen;  
- Verzendklaar maken van uitgaande goederen (inclusief documenten gereedmaken, 
aanmelden en registreren in geautomatiseerde systemen); 
- Alle voorkomende hand- en spandiensten om het magazijn en de facilitaire zaken 
binnen Semecs goed te laten verlopen.  
 
Functie eisen 
Opleiding; LBO+/MBO werk- en/of denkniveau.  
Kennis; van de Engelse taal is een pré, ervaring met MS Office met name Excel en Word. 
Competenties: een positieve instelling, in teamverband kunnen werken, goede inzet, 
nauwkeurig goede communicatieve vaardigheden, klantgerichtheid.  
Overige; in het bezit van een rijbewijs is een pré, bezit van een heftruckcertificaat is een 
pré of bereidheid dit te behalen 
 
De standplaats voor deze functie is Uden. 
 
 
Geïnteresseerd in deze baan en in Solid Semecs? 
Stuur een motivatie brief met CV aan Diana Jonkers/HR-Manager; HRM-Uden@semecs.com  
Voor meer informatie over de vacature kunt u contact op nemen met Anne van Iersel; 
telefoon 0413 339607 of via email anne.van.iersel@semecs.com.  


