Het valt de meeste mensen niet eens meer op dat op vrijwel ieder product of pakket dat we in onze
handen krijgen is voorzien van een met informatie bedrukt etiket. Heel vaak is zo’n etiket
aangebracht door middel van een door ons geleverd etiketteersysteem. Onze systemen staan
dagelijks te draaien in diverse bedrijfstakken waar belangrijke informatie middels een etiket wordt
toegevoegd aan een eindproduct of een verpakking.
Labelcare Etiketteersystemen in Apeldoorn is een snel groeiende specialistische onderneming,
waarin techniek een belangrijke rol speelt. Wij ontwerpen en produceren ‘in house’ geavanceerde
systemen waarmee producten volledig geautomatiseerd worden voorzien van etiketten in alle
soorten en maten. Het team van Labelcare Etiketteersystemen heeft in de loop der jaren, in nauwe
samenwerking met haar klanten gezorgd voor optimaal draaiende systemen die probleemloos al
jarenlang hun werk doen zonder dat men er naar hoeft om te kijken. Kernbegrippen daarbij zijn:
technisch inzicht, kwaliteitswaarborging, inventiviteit, creativiteit en vooral klantgerichtheid.
Omdat we hard groeien zijn we op zoek naar versterking van ons technisch team in de vorm van een

(ELEKTRO)TECHNISCH MEDEWERKER
(full-time 40 uur/week)
De functie
Als (elektro)technisch medewerker bij Labelcare werk je zowel zelfstandig als in teamverband aan
het assembleren van geavanceerde etiketteersystemen. Daarbij hoort ook het besturingstechnisch
(elektrisch en elektronisch) installeren, in gebruikstellen- en onderhouden van etiketteersystemen
en barcodeprinters; dit gebeurt zowel in onze eigen werkplaats als op locatie bij de klant.
Ook word je ingezet als trouble shooter bij het analyseren en verhelpen van storingen bij de
systemen die bij onze klanten productie draaien.
Daarvoor wordt van jou de nodige inventiviteit en flexibiliteit gevraagd, maar daar staat tegenover
dat geen dag hetzelfde zal zijn en het bij ons dus nooit saai zal zijn.
Wat breng je daarvoor mee?
Degene die het best past in ons technische team beschikt uiteraard over de juiste instelling om in
gezamenlijkheid projecten tot een goed einde te brengen, zowel technisch als qua planning.
Is bovendien gewend om zelfstandig te werken en belangrijk te zijn voor de klant als het gaat om het
snel oplossen van een probleem. Uiteraard ben je communicatief sterk, representatief en
klantgericht.
Wat hebben wij je te bieden.
Een hele leuke, full time baan bij een no-nonsense technisch bedrijf dat heel Nederland als
werkgebied heeft en waar je deel uitmaakt van een ambitieus, hardwerkend jong team dat denkt in
oplossingen in plaats van problemen. Uiteraard hoort daar een passende beloning bij.
Wat zit er in je toolkit?
 Een MBO-Elektrotechniek opleiding.
 Diploma VCA en kennis van PLC’s (is een pré)
 Basiskennis van het Windows besturingsysteem
 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
 Een rijbewijs B
 Woonachtig in de omgeving van Apeldoorn
 Relevante aanvullende opleidingen en werkervaring
 Technisch inzicht en een brede belangstelling voor techniek
 Teamgeest

Bij Labelcare kun je rekenen op
 Een prima salaris
 Een prettig samenwerkend, compact team met hele korte lijnen
 Opleidings- en doorgroeimogelijkheden
Herken je jezelf in deze vacature, stuur dan je sollicitatie met CV naar
administratie@labelcare.nl Voor vragen over deze vacature of aanvullende informatie
over ons bedrijf kun je bellen met 055-368 23 90

