
VACATURE  
 

 
 

 

Assemblagemedewerker / junior electrical engineer  
bij Asco BV in Swalmen 
 
 
Bedrijfsinformatie: 
Asco BV is een internationaal opererende machinefabriek gevestigd in een modern bedrijfspand in Swalmen. Asco 
ontwikkelt en produceert machines voor onder andere de mondiale binnen- en buitenzonwering industrie en de 
woningtextiel markt (90% van de omzet wordt wereldwijd geëxporteerd). Binnen dit segment is Asco wereldwijd 
marktleider.  
Asco telt ca. 42 medewerkers en is sterk groeiend. Asco maakt deel uit van de beursgenoteerde multinational Hunter 
Douglas.  
Vanwege interne verschuivingen is er op dit moment een vacature voor de combifunctie assemblagemedewerker / junior 
electrical engineer. 
 
 
Functie-informatie: 
Als assemblagemedewerker van Asco ben je betrokken bij het bouwen van specifieke klantmachines van begin tot het 
uiteindelijk testen van de machine. Dit omvat de mechanische opbouw, bedraden (elektrisch en pneumatisch) aansluiten 
en uiteindelijk werkend opleveren. Daarnaast worden de machines geïnstalleerd en in gebruik genomen bij de klant. 
Hierdoor kan het zijn dat je af en toe nationaal of internationaal op reis bent. Door het directe contact met onze klanten 
ben je tevens een belangrijke ambassadeur voor Asco. 
Daarnaast word je als junior electrical engineer intern opgeleid voor het maken van de elektrische schema’s voor 
standaard machines. De schema’s worden gemaakt en onderhouden in Eplan. In overleg met de lead electrical engineer 
werk je bestaande schema’s om zodat deze passend zijn voor de verkochte configuratie. Op de langere termijn is er 
binnen ons bedrijf de potentie om door te groeien tot volwaardige, dedicated electro engineer (afhankelijk van capaciteit, 
interesse en ontwikkeling). 
 
 
Functie-eisen: 

• Je beschikt over minimaal een technische opleiding op MBO 4 niveau (liefst elektrotechniek of mechatronica).  

• Je bent zowel elektrisch als mechanisch georienteerd. 

• Je hebt affiniteit met en praktisch inzicht in de machinebouw. Aantoonbare werkervaring is een pre, maar niet 
noodzakelijk. 

• Kennis en ervaring van Eplan is een pré.  

• Als persoon ben je zelfstandig maar kun je ook goed in teamverband functioneren, ben je oplossingsgericht en 
stressbestendig. 

• In de omgang met klanten ben je flexibel, tactvol en klantgericht.  

• Een goede kennis van de Engelse taal is vereist en voldoende kennis van de Duitse taal is gewenst. 
 

Wij bieden: 
Asco BV biedt een goede honorering afhankelijk van de aantoonbare kennis en ervaring. 
Een zeer afwisselende baan met een uitstekend perspectief in een groeiende organisatie die bovendien deel uitmaakt 
van een succesvol, wereldwijd opererend bedrijf (Hunter Douglas) met meer dan 20.000 medewerkers en 170 
vestigingen over de gehele wereld. 
 
 
Inlichtingen en sollicitaties: 
Voor meer inlichtingen inzake deze vacature kun je contact opnemen met Bernie Linke of Roel Diederen op 
telefoonnummer 0475-318227. 
Een sollicitatie met CV kun je sturen naar info@ascobv.com of per post naar Voorveld 3, 6071 RE Swalmen. 
Meer informatie op de websites www.ascobv.com en www.hunterdouglasgroup.com 
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