
‘Een leven lang veilig leren bewegen’

Bosan ontwikkelt, produceert en adviseert over sportinstallaties en -toestellen voor bewegingsonderwijs en (top)sport. Naast ontwikkeling en pro-

ductie van sportmaterialen voor binnensportaccommodaties verzorgen wij de volledige inrichting van sportaccommodaties. Wij zorgen voor een 

omgeving waarin gymdocenten, sporttrainers en andere gebruikers in staat zijn om veilig te bewegen, te sporten, te trainen, prestaties te verbeteren 

of gezond bezig te zijn en plezier te beleven. Dagelijks werken grote groepen gebruikers met deze sportmaterialen; jong en oud, geoefend en onge-

oefend, mensen met en zonder beperking, amateurs en professionals. Wij staan midden in de samenleving en bewegen met deze samenleving mee. 

Een samenleving met veranderende behoeften, wensen, eisen en uitdagingen. Wij luisteren naar onze omgeving en zorgen voor vernieuwing en 

innovaties. Met onze producten en dienstverlening leveren wij een positieve bijdrage aan deze samenleving; betere gezondheid door faciliteren van 

bewegen, het bestrijden van overgewicht en het stimuleren van verbinding met sport en spel. Deze kernwaarden zijn de basis voor onze missie ‘Een 

leven lang veilig leren bewegen’. Wil jij hier een bijdrage aan leveren? Dat kan, wij zoeken een

Elektronica monteur apparatenbouw (40 uur)
in een sportieve omgeving meewerken aan een gezonde samenleving

Ben jij de ervaren elektronica professional die werkervaring heeft opgedaan binnen de machine- en/of apparatenbouw en ons graag wil meehelpen 

om onze elektrisch bedienbare sportinstallaties, bijvoorbeeld het klimrek, de wandtrampoline, onze hijsunits en plafondinstallaties, verder te verbete-

ren en door te ontwikkelen? Met als resultaat dat gymdocenten over veilig sportmateriaal beschikken tijdens het bewegingsonderwijs. 

Lees dan verder!

Wat wij van jou verwachten
Een bent een ervaren elektronica professional die veel voldoening haalt uit het assembleren, installeren, onderhouden, repareren en testen van 

verschillende elektrotechnisch gestuurde sportinstallaties. Het programmeren van printplaten, maar ook het signaleren en verhelpen van storingen 

op elektrotechnische en besturingstechnisch gebied, is voor jou bekend terrein. Op het gebied van elektrotechnisch en wifi gestuurde sportinstalla-

ties zijn wij volop in ontwikkeling. Onze en uw uitdaging ligt op het gebied van het verder ontwikkelen van de kennis inzake onze elektrotechnische 

producten in de huidige markt.

Wij zoeken een ervaren collega met ruime elektronica werkervaring die ons helpt het uitgevonden wiel te verbeteren. Je krijgt de ruimte om nieuwe 

elektrotechnische mogelijkheden te introduceren. Je hebt affiniteit met wifi, printplaten en werkt graag samen met collega’s van andere afdelingen en 

hebt het geduld om je collega’s te helpen bij diverse technische vraagstukken op dit terrein.

Door kennis en ervaring heb je een MBO+ werk- en denkniveau op gebied van elektronica en mechatronica en bent in staat om onze engineers een 

door jouw geschetst schema te laten omzetten naar een digitale tekening. Ook beschik je over vaardigheden om mensen om je heen te enthousias-

meren voor de nodige veranderingen.

Wij bieden een uitdagende en dynamische baan in een bedrijf dat volop in ontwikkeling is. We bieden hierbij de ondersteuning die nodig is om nieu-

we manieren van werken te introduceren. Er is ruimte tot verdere ontwikkeling en opleiding; afwisseling en veelzijdigheid in innovatieve projecten 

waarbij ruimte voor eigen inbreng zeker aangemoedigd wordt.

Bijdragen aan een gezonde samenleving
Dat kan bij Bosan. Als elektronica monteur ben je een teamplayer en ga je, met betrokkenheid en verantwoordelijkheid, werken in het domein ‘bewe-

gen, sporten, trainen, prestaties te verbeteren en gezond bezig zijn’. Samen met je collega’s bouw je mee aan onze organisatie en aan onze missie ‘Een 

leven lang veilig leren bewegen’. Bosan is een succesvol en financieel gezond bedrijf met een leidende positie in de markt, met aansprekende produc-

ten en een helder en ambitieus groeiscenario voor de toekomst.

Wil jij meer weten? Reageer meteen

Neem voor meer informatie contact op met Karen Schreuder, personeelsfunctionaris

(06 82 36 92 76). Of solliciteer via de mail personeelszaken@bosan.nl


