Vacature
Medewerker voertuigassemblage
Wil jij deel uitmaken van een innovatieve en ambitieuze organisatie?
Coxx Mobile Systems zoekt een handige medewerker voertuigassemblage die enthousiast
bijdraagt in de productie en assemblage van onze slimme distributieoplossingen.
Wat ga jij doen?
Van het eerste boutje tot aan de afwerking ben jij betrokken bij het gehele productieproces. Vanaf
een 3D tekening assembleer je onze modulaire chassis. Het doorzagen van voorwiel aangedreven
chassis-cabines is dagelijkse kost. Deze bouw je om tot lichtgewicht bedrijfswagens en innovatieve
distributiesystemen. De assemblage van onze producten bestaat uit een mix van schone
assemblage, hydrauliek, voertuig elektronica en kleine las-werkzaamheden.
Onder leiding van het hoofd werkplaats zorg jij ervoor dat elk voertuig op tijd de productielijn uit rolt
en voldoet aan onze hoge kwaliteitseisen. Je werkt mee bij voertuigkeuringen, reparaties,
onderhoudsklussen, product innovaties en complete cabine wissels.
Wie zijn wij?
Coxx Mobile Systems is gespecialiseerd in slimme distributieoplossingen, zoals onze lichtgewicht
voertuigchassis tot 7,5 ton voertuiggewicht. Met ruim 100 jaar aan kennis en ervaring, hebben we
onze producten doorontwikkeld tot een modulair pakket voor diverse doelgroepen. Wij opereren
internationaal in West-Europa en de USA. Dankzij onze innovatieve mobiliteits-oplossingen wordt
Coxx gezien als een internationale gamechanger.
Wat bieden wij?
Wij bieden een inspirerende werkomgeving in een ambitieus en internationaal groeiend bedrijf. We
maken producten waar je trots op mag zijn! Je maakt deel uit van een enthousiast en deskundig
team, waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en eigen initiatief. Er heerst binnen onze
organisatie een prettige en informele werksfeer waarin je je snel thuis zult voelen.
Wat verwachten wij?
Van onze medewerkers verwachten wij een hoge mate van zelfstandigheid en een gedeelde
passie om het merk Coxx en haar mooie producten te laten groeien. Werkend als een team kent
ieder zijn verantwoordelijkheden en helpen we elkaar de doelstellingen te bereiken. Inbreng voor
verbeteringen op product- en procesniveau wordt zeer gewaardeerd.
Wie ben jij?
 Handige Harry
 LTS / MTS werktuigbouwkunde of gelijkwaardige technische achtergrond
 Ervaring in de voertuigbranche of machinebouw heeft de voorkeur
 Kennis van voertuigelektronica en/of hydrauliek is gewenst
 Rijbewijs B is een grote pré
 Je bent resultaatgericht en accuraat
 Zelfstandige werker
 Je voelt je verantwoordelijk voor de kwaliteit van jouw werk
 Collegiaal en hulpvaardig
Reageer direct
Meer informatie of direct solliciteren via:
Robert Cox, tel. 085 – 30 30 205, e-mail: werkenbij@coxx.nl
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