
Productiemedewerker Fiber Optic Gyro 
(32 – 40 uur) 

 

NEDAERO met vestigingen in Zevenaar en Alphen aan de Rijn, is fabrikant, reparateur en 
distributeur van vliegtuig- en helikopter onderdelen.  

 

Wij produceren, repareren en verkopen van vliegtuigonderdelen in binnen en buitenland voor de 
civiele en militaire luchtvaart. Er wordt gewerkt volgens de hoogst haalbare kwaliteitscertificiering 
in de branche. 

 

Ben jij onze nieuwe collega voor ons Fiber Optic team in Zevenaar?  

 

Over je nieuwe functie 

Je werk bestaat uit het verrichten van fijnmechanische werkzaamheden, verwerken van 

glasvezels en fijn soldeerwerk aan o.a. fiber optic gyroscopen. Daarnaast kan het voorkomen dat 

je ook ingezet wordt op andere productie werkzaamheden of projecten. 

 

 

Wij zijn op zoek naar 

 

Wij zoeken een kandidaat die uiterst zorgvuldig en nauwkeurig kan werken in een zo efficiënt 

mogelijk en kwalitatief hoogwaardig productieproces. We kunnen ons voorstellen dat je geen 

specifieke ervaring hebt op dit gebied. Dat is niet erg, we leren het je graag. Wanneer je bij ons 

komt werken zorgen we voor een interne opleiding. 

 

Over jou 

• je hebt bij voorkeur een MBO-2/3 diploma Elektrotechniek 

• je bent in staat om Engelstalige technische instructies te lezen en te begrijpen 

• nauwkeurig en gestructureerd werken behoren tot jouw belangrijkste kwaliteiten 

• je hebt een uitstekend concentratievermogen 

• je vindt het belangrijk om hoge kwaliteit te leveren 

• je bent een teamplayer 

• je hebt bij voorkeur enige ervaring in de fijn-mechanische techniek 

Ook wanneer je ervaring hebt in productiematig verwerken van garens in een naaiatelier of in het 

werken met optische hulpmiddelen, dan zou deze functie wellicht prima bij je kunnen passen en 

nodigen wij je graag uit om te solliciteren.  

Herken je jezelf hierin, dan zijn wij op zoek naar jou! 

 



Wij bieden 

• een prettige en dynamische werkomgeving in een internationale branche 

• verantwoordelijkheid  

• deel uitmaken van een bedrijf in ontwikkeling 

• concurrerende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

 

Solliciteren 

Spreekt deze vacature je aan? Dan maken we graag kennis met je en ontvangen we graag een 
motiverende e-mail met cv. Deze kun je sturen naar careers@nedaero.com 

Een competentie test kan deel uitmaken van de sollicitatie procedure. 

Wil je eerst nog iets vragen over de vacature? Neem dan contact op met Gerrit Koene, 
workshopmanager, tel +31 316 592 136.  

 

 

About NEDAERO: 

NEDAERO is an independent Dutch leading aerospace company. Our passion is aviation.  
We specialize in manufacturing, component MRO and parts supply for civil and military 
helicopters and aircraft. 
With more than 40 years of experience in aviation our customers can rely on our expertise and 
experience. Our driving force is our team of experts.  
As well as our technicians in the shop as our staff at the customer support office strive to support 
our customers at the highest level with dedicated tailormade solutions to specific aerospace 
needs.  
With a single point of contact we act with the flexibility and swift responsiveness that is crucial in 
this demanding playing field.  
Customers benefit from our broad network in the industry and valuable contracts we concluded 
with renowned partners.  
Whilst we keep using our existing know-how we invest in innovative solutions like the fiber optic 
gyro line.  
Besides all the required certifications NEDAERO is the only Dutch company with a triple AS-
certification. 

www.nedaero.com 
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