Wij zijn per direct op zoek naar een
Aankomend Technicus/Kalibratie engineer (fulltime 38,75 uur)
TTC is opgericht in 1993 en al meer dan 25 jaar een begrip in de kalibratiemarkt.
Een echte kalibratie specialist met meerdere ISO17025 (RvA) geaccrediteerde meetwagens voor
kalibratie op locatie bij klanten in de Benelux en diverse ISO17025 (RvA) geaccrediteerde meetkamers
in Ridderkerk.
Als kalibratietechnicus houd je je bezig met het kalibreren en meten van instrumenten volgens de
daarbij geldende ISO17025 – 2017 normen. Wij zijn op zoek naar een leuke collega die nauwkeurig en
gestructureerd kan werken met een passie voor techniek die graag met zijn handen werkt.
Enthousiasme en inzet zijn belangrijker dan ervaring. Daar zorgen wij wel voor. Je krijgt een interne
opleiding waarin je kennis zal maken met de wereld van nauwkeurigheid, geometrie, druk, elektro,
temperatuur en nog veel meer.
Wij willen je graag verder wil ontwikkelen tot een echte allround kalibratie specialist.
Je werkt samen in een team in een leuke en afwisselende baan met veel eigen verantwoordelijkheid
en zelfstandigheid.
Bij gebleken geschiktheid is er ook de mogelijkheid om door te groeien naar een buitendienst functie
om bij de klanten op locatie te gaan kalibreren met een van de kalibratie meetwagens.
Wat breng je mee voor deze functie (denken wij):
✓ (V)MBO werk- en denkniveau;
✓ Zorgvuldig, nauwgezet en accuraat;
✓ Grote interesse in techniek;
✓ Enthousiast en leergierig;
✓ Kennis van MS office;
✓ Affiniteit met ICT;
✓ Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
✓ Flexibele en gedreven instelling.
Interesse in de functie?
Stuur je CV met motivatie naar solliciteren@ttcbv.nl.
Meer over ons
TTC is sinds 2019 onderdeel van Tradinco Instruments. Tradinco Instruments op haar beurt is zelf
onderdeel van Indutrade. Indutrade is een grote internationale industriële bedrijvengroep die
technische (niche) producten verkoopt. De Indutrade ondernemingen bieden oplossingen voor
efficiëntie-, proces- en kwaliteitsverbetering. Meer informatie kun je vinden op onze websites
www.ttcbv.nl – www.tradinco.com – www.indutradebenelux.com – www.indutrade.com

