
 

 
 

MILabs is een snelgroeiende en uiterst innovatieve speler in de medische 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 succesvol met 

de grootste biomedische apparatenleveranciers ter wereld en worden wereldwijd door 

toonaangevende universiteiten, academische ziekenhuizen, CRO's en farmaceutische 

bedrijven ingezet voor baanbrekend biomedisch onderzoek. Voor uitbreiding van ons team, 

zijn we per direct op zoek naar een: 

 

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 

 

Beloning 

Goede beloning voor werken in een jonge en dynamische omgeving.  

 

Voor meer informatie over MILabs kunt u terecht op 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

