
 
 

 

 

MILabs has a unique position in the fast growing market of pre-clinical imaging 

systems with a full range of high performance SPECT/PET/CT/MRI/OI functionality.  

Combined with unprecedented proprietary technology MILabs’ is truly ‘providing 

small details for big discoveries’ in academic and pharmaceutical research. As a 

valued imaging technology provider we collaborate with leading Universities, 

Contract Research Organizations and Pharmaceutical companies across the globe. 

 

Voor uitbreiding van de organisatie op het hoofdkantoor in Utrecht is MILabs op 

zoek naar een toegewijde 

 

 

Assemblage Monteur 
 

In een gedegen inwerkperiode word je uitgebreid getraind in MILabs’ technologie 

en producten. Daarna ben je verantwoordelijk voor de mechanische en 

elektrotechnische assemblage van hoogwaardige submodules en eindproducten en 

je garandeert de juiste werking ervan door middel van eindtesten. Je draagt zorg 

voor de logistieke goederenstroom binnen productie (zoals bijv. ingangscontrole, 

magazijn, grijpvoorraad, enz.), voor zover dit van invloed is op de te assembleren 

(eind)producten. 

MILabs biedt een unieke en zeer dynamische omgeving: je hebt de kans om bij te 

dragen aan de uitbreiding van onze state-of-the-art technologie. De snelle groei 

van de onderneming biedt persoonlijke groeimogelijkheden; het werkklimaat bij 

MILabs is informeel en internationaal georiënteerd. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

- Mechanische en elektrotechnische (eind)-assemblage van hoogwaardige 

beeldvormende scanners 



- Zorg dragen voor uitstekende kwaliteit van werk, inclusief routinematig 

uitvoeren van kalibraties en functionele testen 

- Onderhouden van nauw contact met de Mechanical en Electronic Engineers om 

producten en/of werkzaamheden waar mogelijk verder te verbeteren  

- Controleren van de kwaliteit en correctheid van ontvangen goederen 

- Bijhouden en bestellen van minimale (kleine) grijpvoorraad en magazijn en 

daarover regelmatig contact onderhouden met toeleveranciers 

- Waar nodig aanpassen van maakdelen in eigen werkplaats 

 

Achtergrond 

- Je beschikt over enkele jaren werkervaring in een (vergelijkbare) productie-

omgeving en hebt ervaring met elektro-mechanische 

assemblagewerkzaamheden 

- Je werkt gestructureerd, hebt een proactieve houding en werkt goed in een 

team 

- Waar nodig ben je in staat kleine aanpassingen te doen aan diverse onderdelen 

(bijv. boor- en slijpwerk, maar ook licht draai- en freeswerk) 

- Je hebt een relevante technische opleiding, zoals bijvoorbeeld MTS/MBO 

werktuigbouwkunde, elektrotechniek, of aanverwant 

 

 

 

 

 

Vergoeding 

Goede beloning voor werken in een jonge en dynamische omgeving.  
 

Voor meer informatie over MILabs kunt u terecht op onze website www.milabs.com, 

voor meer informatie over bovenstaande functie verwijzen wij u naar onze website: 

www.milabs.com. . Om te solliciteren stuur je CV en motivatiebrief naar 

jobs@milabs.com. 

http://www.milabs.com/
mailto:jobs@milabs.com

