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Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een (cleanroom) monteur. Wil jij werken binnen een
vooruitstrevend Hightech bedrijf? Dan zoeken wij jou!
Ons bedrijf
High Voltage Potting and Coating (HVPC) is producent en expert op het gebied van
hoogspanningselektronica. Onze klanten zijn o.a. werkzaam in de medische industrie en binnen
defensie. We bieden de mogelijkheid om klanteisen uit te werken tot een concept en de productie
hiervan van begin tot eind uit te voeren, een totaalpakket voor onze klanten dus. Kwaliteit staat bij
ons hoog in het vaandel en dit zoeken we ook in onze medewerkers. Ons team bestaat uit twintig
medewerkers en onze bedrijfscultuur is open en gemoedelijk. Er wordt hard gewerkt, maar er is ook
tijd voor gezelligheid onderling.
De functie (cleanroom) monteur
Als monteur zowel in als buiten de cleanroom ben je aan het werk met 5 andere collega’s. Je bent
verantwoordelijk voor het assembleren van printed circuit boards (pcb’s) en bedraden/ monteren
van hoogspannings electronica. Naast deze werkzaamheden zul je ook kleine fijne mechanisch/
electrische werkzaamheden verrichten om producten de proces stappen te laten volgen. Hierbij is
het maskeren van delen van een pcb er één van.
Het belangrijkste van de functie is dat er accuraat gewerkt word, zodat het aan de hoogste
kwaliteitsnorm wordt voldaan.
Wat zijn je taken als (cleanroom) monteur?
• Reinigen en assembleren van printed circuit boards
• Monteuren van mechanische en elektrische componenten in hoogspannings electronica.
• Maskeren en demaskeren van printed circuit boards tbv ingieten/ opdamp processen.
Wat vragen we van je?
• Affiniteit en/of ervaring met techniek en procesmatig werken
• Een proactieve werkhouding
• Oog voor kwaliteit en nauwkeurig werken
Wat bieden we jou als (cleanroom) monteur?
• Goede salariëring met inschaling in de CAO klein metaal.
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
• Kan zowel parttime als fulltime contract met uitzicht op vast dienstverband
• Een inwerktraject door collega’s en de mogelijkheid tot het volgen van cursussen/scholing
• Werken binnen een Hightech familiebedrijf met een informele sfeer
Enthousiast geworden? Reageer dan met CV en motivatie voor 1 september 2021. Heb je nog vragen
over deze vacature? Neem dan ook gerust contact op!
Henri Schoolderman, General manager
E-mailadres: h.schoolderman@hvpc.nl
Telefoonnummer: 074 255 54 20

