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KCS in Dordrecht is op zoek naar een fulltime 

Elektronica Medewerker (jr.) 
 

Het bedrijf 
KCS BV is al ruim 30 jaar een betrouwbare elektronica-partner / assemblagebedrijf. 
Wij leveren een volledig pakket aan diensten en productiecapaciteit voor het assembleren van printplaten 
en soortgelijke producten. Klanten weten KCS te vinden als het gaat om de productie van kleine tot zeer 
grote aantallen elektronicaproducten. 

Onze organisatie wordt gekenmerkt door het enthousiasme en de goede, open en informele werksfeer 
binnen het team. Wij hechten grote waarde aan collegialiteit en motivatie. Om onze organisatie verder uit 
te bouwen vanwege onze stabiele groei, zijn wij per direct op zoek naar een elektronica medewerker. 
 

Taken en verantwoordelijkheden 
Als elektronica medewerker houd je je voornamelijk bezig met: 
 

 Inspecteren en zo nodig repareren van printplaten en elektronische schakelingen. 

 Efficiënt en volgens plan uitvoeren van de werkzaamheden en het signaleren van afwijkingen. 

 Het assembleren en testen van prototypes. 

 Je bent ook bereid diverse voorkomende assemblage werkzaamheden te verrichten. 
 
Door de affiniteit die je met elektronica hebt, geeft het je de mogelijkheid om eventuele eenvoudige 
problemen zelfstandig en adequaat op te lossen. De werkzaamheden zijn zeer divers en betreffen het 
volledige ‘maakproces’ van het product van begin tot eind. Daarbij zijn nauwkeurig werken, 
kwaliteitsbewustzijn en betrokkenheid belangrijke vereisten. 
 

Wat bieden wij 
 Je wordt intern all-round begeleid om je de fijne kneepjes van het vak te leren. Afhankelijk van je 

functioneren en ambitie zijn er diverse doorgroeimogelijkheden tot o.a. Pick & Place machine 
operator of elektronica hardware engineer. 

 Mogelijkheid tot het volgen van aanvullende cursussen. 
 

 Functie-eisen 
 Je beschikt over minimaal een MBO opleiding, richting Elektronica, of een soortgelijke technische 

opleiding. 

 Hobbymatige interesse met elektronica. 

 Motivatie en leergierigheid zijn voor ons belangrijke eigenschappen.  
Daarnaast beheers je de Nederlandse taal in woord en geschrift en ben je woonachtig in de regio 
Dordrecht. 
 

Geïnteresseerd in deze functie 
Stuur dan je uitgebreide CV en bondige motivatie naar trade@kcs-trade.com , t.a.v. dhr. Krijn Kolff.  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met dhr. Arie Bogaard (directeur elektronica assemblage), 
telefoon: 078 – 6310931 
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