Meewerkstage Servicemonteur

Wil jij ook deel uitmaken van een innovatieve en ambitieuze organisatie?
Coxx Mobile Systems B.V. is op zoek naar een student mechatronica of elektrotechniek die het
team komt versterken.
Coxx Mobile Systems is gespecialiseerd in lichtgewicht lagevloer chassis tot 7,5 ton en slimme
distributiesystemen voor in en om de stad. In bijna 100 jaar aan kennis en ervaring, hebben we
onze producten doorontwikkeld tot een modulair pakket, toepasbaar voor diverse doelgroepen.
Dankzij onze innovatieve mobiliteitsoplossingen worden wij gezien als een gamechanger met
grote, internationale potentie. Wij opereren flexibel en marktgericht met maatwerk- en serieoplossingen voor onder andere de transportsector.
Wat ga je doen?
Assembleren, monteren, samenstellen en eindmontage van componenten en onderdelen tot
lichtgewicht bedrijfswagens en innovatieve distributiesystemen behoren tot de werkzaamheden.
Onder leiding van het hoofd werkplaats zorg jij ervoor dat elk voertuig binnen de gestelde
levertermijn geleverd wordt en voldoet aan onze hoge kwaliteitseisen. Je ondersteunt daarnaast bij
testen, reparaties en onderhoudsklussen.
Wat wij bieden
Wij bieden onze stagiairs professionele begeleiding, een inspirerende werkomgeving in een
ambitieus en snelgroeiend bedrijf en de kans om brede ervaring op te doen en zichzelf te
ontwikkelen. Er heerst binnen onze organisatie een prettige en informeel werksfeer waarin je je
snel thuis zult voelen en je kunt rekenen op een stagevergoeding.
Wat wij verwachten
Van onze medewerkers verwachten wij een hoge mate van zelfstandigheid en een gedeelde drive
om het merk Coxx en haar mooie producten te laten groeien in alle opzichten. Werkend als een
team kent ieder zijn verantwoordelijkheden en helpen we elkaar de gezamenlijke doelstellingen te
bereiken. Inbreng voor verbeteringen op product- en procesniveau wordt zeer gewaardeerd.
Wie jij bent
 Student technische MBO opleiding (niveau 3 of 4), bij voorkeur MBO Elektronica,
Elektrotechniek, Mechatronica of MBO WTB /Autotechniek
 Kennis van voertuigelektronica en/of hydrauliek is gewenst
 In bezit van rijbewijs B (BE en C of C1 zijn een pré)
 Goede beheersing van de Nederlandse taal, Engels is een pré
 Je hebt een passie voor automotive en voertuigtechniek
 Resultaatgericht en accuraat
 Proactief, leergierig, collegiaal
 Je voelt je verantwoordelijk voor de kwaliteit van jouw werk
Word jij onze nieuwe stagiair?
Stuur ons je motivatiebrief en cv via werkenbij@coxx.nl. Wil je meer weten over deze stage?
Neem dan contact op met Daniëlle Läcks , op het nummer 085 - 30 30 205. Zij kijkt graag samen
met jou naar de mogelijkheden en stemt persoonlijk met jou de stageopdracht af. Wij zien je
reactie graag verschijnen.
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