
 

 

Welkom in de wereld van TULLP! 

TULLP BV vaart op volle kracht vooruit en is op zoek naar een: 

 

Test- & Repair medewerker (m/v) 

Wij staan voor Nederlandse kwaliteit en mentaliteit, een goede service en een persoonlijke 

benadering. Zowel nationaal als internationaal bedienen wij onze relaties met de slogan: 

Engineering Dutch quality! 

Je komt te werken in een kleinschalig team van Service Engineers, een Test- & Repair medewerker 

en een stagiaire. Zelfstandigheid, positieve werkhouding en initiatief zijn belangrijke waarden 

binnen het team. 

De standplaats voor deze fulltime functie is Raamsdonksveer. 

De belangrijkste werkzaamheden van de Test- & Repair medewerker bestaan uit: 

• Repareren van retouren voor onze eigen voorraad van elektronische (deel)producten of 

componenten. 

• In opdracht van de klant reparaties uitvoeren. 

• Ontwerpen van elektronische schema's/bedradingschema's en het valideren hiervan. 

• Lay-out maken van PCB's ten behoeve van nieuwe en bestaande separator besturingen. 

• Het doorvoeren van wijzigingen in bestaande PCB lay-outs. 

• Vervanging zoeken voor en doorvoeren van verouderde producten. 

• Verzorgen assemblage van diverse elektronische producten, zoals PCB's, kabelsets, pt100 sets, 

accusets. 

• Inkoop van elektrische onderdelen. 

• Opstellen van reparatierapporten. 

• Maken en onderhouden van werkomschrijvingen. 

• Ontwikkelen van meetopstellingen voor diverse PCB’s. 

 

Je hebt MBO 4 werk- en denkniveau (verkregen via opleiding Mechatronica/Technicus 

Engineering) en/of enkele jaren ervaring met het werken op een elektronica-afdeling en jij wilt 

werken bij een professionele, dynamische organisatie die alle aandacht heeft voor jouw groei en 

ontwikkeling? Verder heb je een accurate werkhouding en affiniteit met automatisering dan zijn 

wij op zoek naar jou! 

Wat wij bieden 

• Een uitdagende en afwisselende functie in een groeiend en internationaal bedrijf. 

• Een collegiaal en positief ingesteld team: er heerst een open werksfeer waarin wordt gelachen, 

hard gewerkt en we voor elkaar klaar staan als de werkdruk oploopt. 

• Ruimte voor opleiding, ontwikkeling en eigen initiatief. 

• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

  



 

 

 

Welcome aboard. Schrijf of bel ons, het liefst vandaag nog! 

 

Stuur je CV en motivatie naar jobs@tullp.com Informatie? Bel 0162 • 571484 of kijk op 

www.tullp.com  

 

Best regards | Mit freundlichen Grüßen | Cordialement | Saludos 

 

Your separation and filtration team 
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