ELECTROMACH member of the R. STAHL Technology Group

Electromach, onderdeel van de R. STAHL Technology Group, is een internationaal toonaangevende producent en
handelsmaatschappij van explosieveilige besturingssystemen en materialen. Onze producten worden toegepast in
omgevingen waar gas- en/of stofontploffingsgevaar dreigt. Meer specifiek betreft het duurzame toepassingen in de
farmaceutische, (petro)chemische en de olie- en gasindustrie.
Electromach levert wereldwijd haar producten en diensten met een focus op de landen in Europa, het Midden- en Verre
Oosten, Amerika, Brazilië, Japan en Korea.
Op onze locatie in Hengelo (O) werken circa 200 medewerkers. Om de klant- en servicegerichte benadering meer vorm
te geven, zijn we op zoek naar een gemotiveerde:

AFSTUDEREN, STAGES & BBL
Functie
Of je nu afstudeerder bent, stagiaire of op zoek bent naar een leuke leerwerkplek; bij Electromach maak je snel kennis
met alle facetten van het internationale bedrijfsleven!
Wij zijn een groeiende onderneming en doorlopend op zoek naar enthousiaste leerlingen en studenten met een
technische studierichting. Wij hebben legio stagemogelijkheden en afstudeeropdrachten op de volgende afdelingen:
§ Productie
§ QAQC
§ System Engineering
§ Customer Service
§ Sales
Naast de technische studierichtingen hebben we ook regelmatig studie- en stagemogelijkheden op onze administratieve
en ondersteunende afdelingen.
Functie eisen
Je bent enthousiast, leergierig en zelfstandig en voelt je snel thuis in de wereld van techniek!
Wij bieden
Naast een boeiende stage of afstudeeropdracht een aantrekkelijke stagevergoeding.
Daarnaast vergoeden wij veel studiekosten, oplopend tot wel 100%!
Reageren
Heb jij interesse in een uitdagende stage en/of afstudeeropdracht bij ons, stuur dan je CV met een korte motivatie per
email naar personeelszaken@electromach.nl
Indien je nog vragen hebt dan kun je uiteraard ook eerst telefonisch contact opnemen met Pascal van Oosten (HR
Business Partner) op telefoonnummer 074-2472472 of per email vanOosten@Electromach.nl

ELECTROMACH B.V.
Jan Tinbergenstraat 193
7559 SP Hengelo
The Netherlands
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Leveringen geschieden
overeenkomstig onze voorwaarden.
Deliveries subject to our general
conditions of sale.

