Lab Assistent
Functieomschrijving
In een bijbaan werken aan slimme systemen & en complexe technologie, bij ons kan het!
Wat ga je doen als Lab Assistent
Als Lab Assistent ondersteun je de activiteiten voor het goed testen van nieuwe producten
en software voor onze beveiligingsystemen. Daarnaast help je bij het bouwen van
opstellingen voor het experimenteren met onze afdeling productontwikkeling. Je gaat dus
zelfstandig bezig met het bouwen en onderhouden van testopstellingen, het uitvoeren van
testen op nieuwe producten, het doen van metingen en het testen en het repareren van
apparatuur die terugkomt uit het veld. Daarnaast zullen we je vragen wat hand en span
diensten op kantoor op te pakken.
Concreet verwachten we van je dat je :
• Gedreven bent en een passie hebt voor techniek;
• Een goede werkhouding en oog voor kwaliteit hebt;
• Steun en toeverlaat bent voor je collega’s, je bent een teamspeler;
• Flexibel bent ten aanzien van de werktijden op momenten dat dit voor klanten
nodig is.

Functievereisten
Wat verwachten van je:
Als Lab Assistent heb je allereerst een passie voor techniek. Je bent oplossingsgericht en
kunt het werk goed organiseren en plannen. Je streeft naar de optimale kwaliteit omdat je
begrijpt dat dit noodzakelijk is om onze klanten te ontzorgen. Je bent een doener die niet
schrikt van een omgeving waar hard gewerkt wordt.
We gaan er van uit dat je begrijpt dat gaat om flexibiliteit van twee kanten. Regelmatig
hebben we klussen die ruimte laten om in te passen tussen de verplichtingen vanuit de
opleiding, maar uiteraard moeten andere zaken wel tijdig afgehandeld worden. In de
praktijk dus de ene week meer dan de andere week, en alles in overleg.
Verder heb je/ben je:
• Bezig met BSc of MSc opleiding in een technische richting zoals (technische)
informatica, elektrotechniek, natuurkunde, wiskunde
• Woonachtig in de omgeving van Enschede
• Praktische kennis van software (Windows/Linux)
• Handig met het installeren en repareren van computers en electronica
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Dit kun je van ons verwachten
Een gave bijbaan bij een mooi succesvol bedrijf. We zijn volop in ontwikkeling en er is veel
ruimte voor nieuwe ideeën, waardoor je direct kunt bijdragen aan de verdere verbetering
van onze dienstverlening. Je werkt in een informele sfeer en krijgt veel vrijheid om je werk
naar eigen inzicht te organiseren en uit te voeren.
Daarnaast:
•
•
•
•

Een passende beloning;
Leuke collega’s en een actieve personeelsvereniging
Veel flexibiliteit die je nodigt hebt als werkt naast je opleiding
Alles wat je nodig hebt om lekker te werken.

Waar ga je werken?
BouWatch is een jong, succesvol en groeiend bedrijf dat bouwplaats- en locatiebeveiliging
verzorgt. Inmiddels zijn we marktleider in dit segment en breiden we ook internationaal uit.
We zijn uniek omdat alles in eigen beheer wordt gedaan. Zo heeft BouWatch eigen
meldkamers waar de alarmeringen binnenkomen en monteurs die de systemen plaatsen en
servicen. Voortdurende innovatie is erg belangrijk en daarom vindt ontwikkeling en
productie ook ‘in house’ plaats. We maken op dit moment een snelle groei door en zitten
middenin een proces van verdere professionalisering en verbetering van onze
dienstverlening.
Interesse?
Solliciteer dan snel.
Heb je vragen, neem dan contact op met Ruud Licht via rlicht@bouwatch.nl of 0620172020.
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