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Meer informatie?

Solliciteer nu!

www.boschrexroth.nl/studenten

Over ons
Bosch Rexroth opereert wereldwijd met vestigingen in 
ruim 80 landen. Alle aandrijftechnieken met bijhorende 
besturingen en diensten zijn hierin verenigd. Bosch 
Rexroth biedt jou een (inter)nationale stageplek met 
professionele ondersteuning en ruimte voor ontwikkeling. 
Help ons de wereld in beweging te zetten! Welkom bij  
Bosch Rexroth. 

Solliciteren?

https://www.boschrexroth.com/nl/nl/onderneming/banen-en-carriere/stage-en-afstudeerplaatsen/index

	JobID: BBL
	functietitel: Service Engineer Maintenance Afdeling onderhoud
	locatie: Boxtel
	Start datum: According to arrangement
	functie: [BBL]
	taken: De cilinderfabriek in Boxtel maakt klant specifieke cilinders. Om deze product mix te kunnen maken beschikt de fabriek over een divers machine park. Zo zijn er conventionele draaibanken, maar ook CNC draaibanken van wel 25 meter lang en high-tech laser oplasmachines. De onderhoudsafdeling is verantwoordelijk voor het operatief houden van machines en het snel verhelpen van storingen. Een hele uitdaging aangezien de machines en de machine componenten vaak groot en zwaar zijn! Daarnaast moet ook de monteur voldoende kennis hebben van hydrauliek, mechanica en elektra om problemen te doorgronden en te kunnen verhelpen.  Ben jij op zoek naar een omgeving waarin je breed in aanraking komt met techniek en veel kan leren. Dan is de onderhoudsafdeling van Bosch Rexroth Boxtel de aangewezen plaats. Als BBL wordt je ingezet aan onze machines en ga je onder begeleiding van een praktijkbegeleider aan de gang om het vak van monteur eigen te maken.
	profiel: - Je bent een BBL student van de opleiding Eerste monteur mechatronica (BBL) of Technicus mechatronica systemen (BBL) niveau 3 of 4. - Je hebt affiniteit met techniek- Je neemt initiatief- Je weet van aanpakken en bent proactief. - Je bent flexibel- Je bent leergierig.- Je werkt graag samen in een team.
	extra informatie: Wij bieden:- Een stagevergoeding conform CAO- Begeleiding bij je persoonlijke ontwikkeling- Het opbouwen van een (inter)nationaal netwerk- Een professioneel studentenprogramma.
	contact begeleider: Martin van Vorstenbosch  martin.vanvorstenbosch@boschrexroth.nl
	solliciteren: Stuur je CV en motivatiebrief naar studenten@boschrexroth.nl o.v.v. het JobID


