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Ben jij de persoon die wij zoeken?
Stuur je CV en motivatiebrief naar sollicitatie@mjtech.nl

Mechanical engineer

Wat ga je doen?
Als mechanical engineer bij MJ-Tech 
werk je in een jong dynamisch bedrijf 
waarbij je met de laatste technologieën 
werkt aan verbetering van bestaande 
producten maar ook aan nieuwe 
ontwikkelingen en producten.

Wat vragen we van je?
• Technisch inzicht
• Kunnen samenwerken en 

overleggen
• Nauwkeurig, zelfstandig en 

verantwoordelijk
• Kwaliteit leveren met oog voor 

design en een strak ontwerp
• Je hebt een afgeronde 

technische MBO/HBO opleiding 
voorkeur werktuigbouwkunde of 
mechatronica

• Ervaring met een 3D tekenpakket is 
een vereiste

Wat kunnen we je bieden?
• We inspireren je met onze moderne 

werkomgeving waarbij de nieuwste 
technologieën worden toegepast

• Er is bij ons veel ruimte voor jouw 
visie en inbreng, we vinden het 
fi jn als je meedenkt over nieuwe 
mogelijkheden

• Doorgroeimogelijkheden binnen 
het bedrijf

• Goede primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden

Monteur buitendienst (senior)

Wat ga je doen?
Als senior monteur buitendienst werk 
je op onze projecten waarbij onze 
systemen worden geïnstalleerd. Je 
werkt in teamverband waarbij jij het 
aanspreekpunt bent voor de klant 
en voor onze binnendienst. Jij bent 
verantwoordelijk voor de goede 
installatie en inbedrijfname van het 
systeem. Je wordt aangestuurd door de 
projectleider

Wat vragen we van je?
• Technisch inzicht
• Kunnen samenwerken en 

overleggen
• Kwaliteitsgericht, nauwkeurig, 

zelfstandig en verantwoordelijk
• Prioriteiten kunnen stellen
• Geen 9 to 5 mentaliteit
• In bezit van rijbewijs B (B-E of C is 

een pré)
• Ervaring in (installatie)

werkzaamheden op locatie

Wat kunnen we je bieden?
• Een baan met veel zelfstandigheid
• Veel ruimte voor eigen inbreng 
• Volledig uitgeruste bedrijfswagen
• Doorgroeimogelijkheden binnen 

het bedrijf
• Goede primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden

Monteur buitendienst (junior)

Wat ga je doen?
Als junior monteur buitendienst werk 
je op onze projecten waarbij onze 
systemen worden geïnstalleerd. Je 
werkt in teamverband waarbij je 
aangestuurd wordt door je (senior) 
collega of door de projectleider.

Wat vragen we van je?
• Technisch inzicht
• Kunnen samenwerken en 

overleggen
• Nauwkeurig en kwaliteitsgericht
• Prioriteiten kunnen stellen
• Geen 9 to 5 mentaliteit
• In bezit van rijbewijs B (B-E of C is 

een pré)

Wat kunnen we je bieden?
• Interne opleiding
• Ruimte voor eigen inbreng
• Doorgroeimogelijkheden binnen 

het bedrijf.
• Goede primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden

ZZP installateur 

Wat ga je doen?
Als ZZP installateur werk je op onze 
projecten waarbij onze systemen 
worden geïnstalleerd. Je werkt in 
teamverband waarbij je aangestuurd 
wordt door de projectleider 

Wat vragen we van je?
• Technisch inzicht
• Kunnen samenwerken en 

overleggen
• Nauwkeurig en kwaliteitsgericht
• Prioriteiten kunnen stellen
• Geen 9 to 5 mentaliteit
• In bezit van rijbewijs B (B-E of C is 

een pré)

Wat kunnen we je bieden?
• Ruimte voor eigen inbreng
• Je kunt gebruik maken van door 

ons ter beschikking gestelde 
bedrijfskleding, pbm’s en 
gereedschappen


