
Kleventa zoekt:
Werkvoorbereider 
Paneelbouw

Ben jij op zoek naar een uitdagende en afwisselende baan? Kun je zelfstandig werken en jouw tijd naar eigen 
inzicht indelen?

Dan zijn wij op zoek naar jou!
Ter uitbreiding van ons team hebben wij de volgende vacature:

Werkvoorbereider 
Paneelbouw    
32 tot 38 uur
     
Wat ga je onder andere doen:
Engineering: wensen van de klant vertalen
Tekenen: wensen in een schema tekenen
Plannen: inplannen van de werkplaats
Testen:  schakelpanelen testen
Productie: meewerken in de productie
Voorraad: beheer en inkoop
Support: telefonisch en op locatie

Waar kom je te werken:
Je bent werkzaam op onze ontwikkelafdeling “Eltron”. Je werkt samen in een vast team bestaande uit een ontwik-
kelaar, paneelbouwers en vaste oproepkrachten. Naast een ontwikkelafdeling is Eltron ook zeker een productie-
afdeling. Wij zijn een paneelbouwer in een nichemarkt van veetransport. Daarnaast leveren wij onder andere ook 
aan onze agrarische afdelingen ten behoeve van klimaatbeheersing in stallen en data  logging van luchtwassers.

Wat vragen wij:
Het is gewenst dat je minimaal een mbo niveau 4 opleiding op het gebied van mechatronica of elektrotechniek 
hebt afgerond. Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed. Het beheersen van de Duitse taal is een pre. 
Verder is 1 jaar werkervaring wenselijk, maar wij nodigen schoolverlaters ook zeker uit om te reageren! Het is 
belangrijk dat je een helikopterview hebt zodat je overzicht kunt houden over de lopende projecten en ook de 
projecten kunt bewaken. Verder zijn wij een bedrijf waarin we het belangrijk vinden dat mensen zich ontwik-
kelen, hierdoor kun je de functie naar eigen inzicht invullen zoals dat voor jou het fi jnste werkt. Dit vraagt een 
zekere mate van zelfstandigheid. Daarnaast ben je open, enthousiast en bruis je van de energie. Je kunt niet 
wachten om bij ons aan slag te gaan! Kun jij deze verantwoordelijkheid aan? Aarzel dan niet en solliciteer op 
deze uitdagende baan!

Is je interesse gewekt?
Je kunt je sollicitatiebrief met cv e-mailen naar onze afdeling Personeelszaken ter attentie van Karin Nauta: 
k.nauta@kleventa.nl. Voor nadere inlichtingen kun je bellen met Karin via 0544-372994 of haar een e-mail 
sturen. Wij kijken uit naar je sollicitatie!


