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Assemblage Medewerker (38 uur) 

Wegens groei in onze organisatie zijn wij op zoek naar een Assemblage Medewerker. Ben je op zoek naar 

een leuke uitdaging bij een jong, internationaal en dynamisch bedrijf? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Organisatie 
TM Filters BV is een onderdeel van HWI Group, gevestigd in Alphen aan den Rijn. Wij produceren, 

verkopen en distribueren filters aan de olie en gas industrie. Wij zijn een snel groeiende organisatie, 

waarbij ontwikkeling centraal staat. 

Functieomschrijving en verantwoordelijkheden 
Als Assemblage Medewerker ben je verantwoordelijk voor het assembleren van voornamelijk 

filterproducten. Dit kan variëren van kleine tot grote series. Doordat TM Filters op maat gemaakte 

filteroplossingen biedt, is geen dag hetzelfde. Naast het assembleren voer je onder andere de volgende 

werkzaamheden uit: 

➢ Het reinigen van de filters; 

➢ Binnenboeken van producten; 

➢ Magazijnbeheer; 

➢ Orderpicken; 

➢ Het hydrotesten van de producten; 

➢ Het beheren van het magazijn volgens de TM Filters gestelde veiligheids- en kwaliteitsnormen; 

➢ Het voorbereiden van de producten voor export. 

Wij zoeken een collega:  

➢ Met affiniteit voor techniek; 

➢ Met een hands-on mentaliteit; 

➢ Die enthousiast en nauwkeurig is; 

➢ Die zowel zelfstandig als in teamverband kan werken. 
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Wat bieden wij? 
➢ Een fulltime afwisselende en uitdagende functie binnen een internationale organisatie met uitzicht op 

een vast dienstverband; 

➢ Bij goed functioneren de mogelijkheid om door te groeien naar teamleider; 

➢ Een salaris tussen de € 1800,- en € 2200,- afhankelijk van leeftijd en ervaring; 

➢ Mogelijkheden voor opleidingen/cursussen; 

➢ Een aantrekkelijke werkomgeving binnen een jonge, enthousiaste en groeiende organisatie; 

➢ Veel ruimte voor eigen initiatief en zelfontplooiing; 

➢ Collegialiteit en een positieve werksfeer; 

➢ Dagelijks verzorgde lunch met alle collega’s. 

Jouw reactie  
Solliciteren kan door ons een mail te sturen met daarin een motivatie samen met je cv waarom jij de meest 
geschikte kandidaat voor deze functie denkt te zijn. Interesse? Mail dan naar HR@tmfilters.com  
 
Voor meer inhoudelijke informatie over TM Filters kun je onze website bezoeken op 
https://www.tmfilters.com  
 

mailto:HR@tmfilters.com
https://www.tmfilters.com/

