
 
 

 

 

MILabs is een snelgroeiende innovatieve speler in de medical imaging industrie. Vanuit 

haar hoofdkantoor op het Sciencepark Utrecht, levert het state-of-the-art technologieën in 

PET, SPECT, Optical Imaging en X-Ray CT. De producten van MILabs concurreren met die 

van de grootste biomedische apparatenleveranciers ter wereld en worden wereldwijd door 

toonaangevende universiteiten, academische ziekenhuizen, onderzoeksinstituten en 

farmaceutische bedrijven gebruikt. 

 

Voor uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een 

 

 

Assemblage Monteur 
 

Als Assemblage Monteur maak je deel uit van het productieteam en draag je zorg voor de 

productie en assemblage van hoogwaardige biomedische imaging apparatuur. Tijdens een 

gedegen inwerkperiode word je uitgebreid getraind in onze technologie en producten. 

Hierna ben je verantwoordelijk voor de elektrotechnische en mechanische assemblage van 

onze hoogwaardige producten en garandeer je de juiste werking ervan door middel van 

eindtesten.  

 

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. Door de snelle groei van de 

onderneming bieden we je persoonlijke groeimogelijkheden naast een informeel 

werkklimaat in een internationaal georiënteerde omgeving.  

  



 

Taken en verantwoordelijkheden  

 

- Elektrotechnische en mechanische (eind)-assemblage van hoogwaardige 

beeldvormende scanners 

- Zorg dragen voor uitstekende kwaliteit van werk, inclusief routinematig uitvoeren van 

(deel-)testen en het correct invullen en bijwerken van bijbehorende checklijsten. 

- Signaleren en communiceren van (process-)verbeteringen binnen productie 

- Terugkoppelen van productverbeteringen naar engineering 

- Onderhouden en waar nodig updaten van werkinstructies en product documentatie 

- Interne ondersteuning voor de service engineers  

 

Achtergrond 

 

- Je beschikt over relevante 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 

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

elektrotechniek, of een aanverwante elektrotechnische opleiding. 

- Je bent zelfstandig en proactief 

- Je beheerst de Nederlandse en de Engelse taal in woord en geschrift. 

 

 

Vergoeding 

MILabs biedt een uitdagende functie in een dynamische omgeving met een goede 

beloning en doorgroeimogelijkheden. 

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

meer informatie over bovenstaande functie te verkrijgen, verwijzen wij u naar: 

https://www.milabs.com/careers/. Om te solliciteren stuur je CV en motivatiebrief naar 

jobs@milabs.com. 
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