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QA/QC-Engineer(M/V)

Voor onze Inspec�e Afdeling zoeken wij een

QC/NDO-Inspecteur (M/V)

Inkoop assistent (M/V) part time
Leerling BBL (M/V)

Voor onze afdeling F&A zoeken wij een

Voor meer informatie over deze functies: www.exotech.nl
Schelde Exotech is onderdeel van de PTD-groep met
vestigingen in Moerdijk, Hempstead(TX) en Singapore

Financieel Medewerker (M/V)
Voor onze afdeling Produc�e zoeken wij
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QA/QC-Engineer(M/V)

Informa�e/sollicita�e
Voor meer informa�e over deze func�es kijk op www.exotech.nl
Inkoop assistent (M/V) p
of kun je contact opnemen met via e-mail info@exotech.nl.
Je sollicita�e per brief of e-mail, voorzien van CV kun je richten
aan: BBL (M/V)
Leerling
Schelde Exotech bv
t.a.v. J. Mols
Postbus 531
4380 AM Vlissingen
info@exotech.nl
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