
 

 

 

 

Heb je ambitie en wil je graag werken in een groeiend en innovatief bedrijf? Werk je gestructureerd, netjes 

en vind je kwaliteit belangrijk? Dan nodigen wij je graag uit voor een kennismakingsgesprek!  

 

In de functie als montagemedewerker werk je nauw samen met je collega’s aan het monteren en 

assembleren van mooie innovatieve medische hulpmiddelen. In nauwe samenwerking komen namelijk de 

beste producten tot stand.  

 

De werkzaamheden bestaan uit de volgende taken: 

- Voorbereiden van werkzaamheden 

- Onderdelen en componenten monteren en samenstellen 

- Verrichten van testen 

- Onderhoudswerkzaamheden 

- Inpakken en versturen van producten 

- Bijhouden en bestellen van klein-materiaal  

 

Jij 

- Hebt een verantwoordelijkheidsgevoel; 

- Werkt netjes en gestructureerd; 

- Woont in de regio; 

- Hebt een technisch inzicht; 

- Houdt ervan om met je handen te werken; 

- Bent momenteel bezig met een technische opleiding of heeft deze net afgerond; 

- Hebt minimaal VMBO niveau 2 

 

Aangenaam! TechniCare is een ontwikkel- en productiebedrijf, wat zich focust op het ontwikkelen van 

nieuwe innovaties in de zorgsector. Dit om de zorgsector elke dag een beetje beter te maken. Zowel voor 

patiënt, maar ook voor de zorgprofessional.   

 

Wij leveren innovatieve producten voor onder meer de afdelingen verloskunde, OK en logistiek. Daarnaast 

levert TechniCare veel maatwerk voor ziekenhuizen. TechniCare is momenteel actief in 12 landen en hard 

groeiend.   

 

TechniCare is gevestigd in Ridderkerk.  

 

Binnen TechniCare hechten we veel waarde aan persoonlijke groei. TechniCare biedt de mogelijkheid om 

diverse cursussen en opleidingen te volgen, om zo verder te groeien. We zijn dan ook benieuwd wat jij wilt 

bereiken en samen stellen we een ontwikkelplan op. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

Wij bieden jou:  

- Een afwisselende baan met doorgroei mogelijkheden 

- De kans om te doen waar je goed in bent en de kans om je te 

ontwikkelen waar je goed in wilt worden 

- Veel ruimte voor eigen inbreng en ideeën.  

- Samen te werken in een jong, gezellig en innovatief team 

- Opleidingsmogelijkheden 

- Een goed salaris; gebaseerd op CAO Klein metaal 

- Uitzicht op vast contract 


