HTS stage of afstudeer traject
Wij hebben een super-stage voor jou maar je moet wel innovatief en vindingrijk zijn!
Holland Shielding Systems is gevestigd in Dordrecht op een inspirerende locatie aan het water
waar we met 35 collega’s elkaar inspireren. Wij hebben een ervaren technisch team die samen
met jou originele en klant specifieke oplossingen gaat bedenken. Bij ons sta je nooit stil maar
denk je mee, ontwikkel en produceer je. Door de platte organisatiestructuur is er een
plezierige werksfeer en veel vrijheid voor de ontplooiing van jezelf.
Heb jij zelf al een idee over je invulling van je stage? Dit kunnen zowel (afscherming)
constructie- en tekenopdrachten zijn of de mogelijkheid om nieuwe machine(delen)
zelfstandig te ontwikkelen en te testen.
Ben je student Elektrotechniek? Dan is het zelfstandig ontwikkelen en testen van
elektrotechnische systemen een optie. Bezit jij kennis over AutoCad en 3D Inventor en vind je
het leuk om te ontwerpen en te tekenen? Dan kan jij je skills ook verder ontwikkelen op onze
ontwerp- en tekenafdeling.
Het is leuke is dat wat jij bedenkt ook snel in huis gemaakt wordt.

Wie zijn wij
Holland Shielding Systems is een wereldwijde bekende specialist op afschermingsgebied voor
elektronica industrie. Wij ontwikkelen en produceren high end oplossingen van hoge kwaliteit
voor alle EMC afschermingsvraagstukken in diverse marktgebieden o.a. (automotive)
industrie en OEM / defensie toepassingen met klanten als Siemens, Philips, Bosch, Samsung,
Nokia en Thales.
Faraday Cages is een onderdeel van de organisatie en is gespecialiseerd in ontwerpen en
bouwen van compleet EMI/RFI afgeschermde ruimtes. Projecten vinden plaats in data centra
en onderzoek centra, ziekenhuizen, bij meetinstituten of geheime diensten.

Wij bieden je
Wij bieden je een uitdagende en unieke kans om ervaring op te doen. Daarnaast bieden wij je
een stagevergoeding en persoonlijke ontwikkeling! Het merendeel van de voorgaande
studenten bleven werken dus uitzicht op een vaste baan behoort ook zeker tot de
mogelijkheid!

Kom jij ons team versterken?
Stuur dan je C.V. ter attentie van Christine naar hrm@hollandshielding.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

