Medewerker Miniatuurwereld, specialisatie mechatronica & besturingstechniek
Wegens uitbreiding van onze miniatuurwereld met nieuwe belevingsprojecten zijn wij op zoek naar een nieuwe
medewerker miniatuurwereld, met als specialisatie elektronica & besturingstechniek. Hij/zij is verantwoordelijk
voor de bouw, het onderhoud en reparatie van de zichtbare en onzichtbare elektrotechnische delen van de
miniatuurwereld en het inregelen van de daarvoor gebruikte besturingssoftware. Onze miniatuurwereld is een
unieke en bijzondere omgeving waar de standaardconventies die gelden in de elektrotechniek en elektronica
niet altijd op gaan. Dit betekent een uitdagende en afwisselende baan in een dynamische omgeving. Het vereist
een creatieve instelling en het vermogen om out of the box oplossingen te bedenken.
In onze miniatuurwereld wordt vanuit de zogenaamde commandocentrale de treinbesturing, autobesturing en
besturing van de dag/nachtverlichting geregeld. Ook het testen, onderhouden, signaleren en oplossen van
storingen op en onder de miniatuurwereld en het bedienen van de miniatuurwereld vanuit de
commandocentrale is een integraal onderdeel van de functie. Je wordt intern opgeleid voor de specifieke harden software die in het bedrijf worden gebruikt. Overige dagelijkse werkzaamheden zijn o.a. het ontwerpen en
aanleggen van (miniatuur)verlichting en interactieve scènes in de miniatuurwereld, die vaak met drukknoppen
worden bestuurd, het assembleren, testen en monteren van hardwarecomponenten (o.a. Dinamo), het trekken
en monteren van voeding- en databekabeling, het aansluiten en repareren van spoor- en wegsecties, het
assembleren, testen en monteren van schakelpanelen onder en achter de miniatuurwereld. Alles conform de
intern vastgestelde richtlijnen.
Het bedrijf
Miniworld Rotterdam is een familieattractie, die sinds 2007 is geopend in Rotterdam. We zijn de grootste
overdekte miniatuurwereld van de Benelux. Wij hebben tweederde van onze attractie gewijd aan de
Rotterdamse haven en het centrum van Rotterdam in miniatuur. We ontvangen inmiddels bijna 90.000
bezoekers per jaar en nog elk jaar stijgen wij in bezoekersaantallen. Ook zijn we zowel in 2012 als in 2013
verkozen tot leukste uitje van Zuid-Holland door het Land van ANWB. Wij zijn gevestigd aan het Weena vlakbij
het Groot Handelsgebouw. Voor meer informatie: www.miniworldrotterdam.nl.
De functie-eisen
- Je beschikt tenminste over een MBO3/4 werk- en denkniveau
- Je beschikt tenminste over een MBO3/4 diploma in de richting elektrotechniek of elektronica of een
studierichting waarvan deze materie in belangrijke mate onderdeel uit maakt.
- Kennis en ervaring met PC's en PC software (windows), incl. installeren en configureren van software.
- Je beschikt over aantoonbare vakkennis en inzicht.
- Je hebt de ambitie, kennis en vaardigheden om op termijn door te groeien tot assistent teamleider.
- Je werkt resultaatgericht en je ben stressbestendig & alert.
- Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
- Geen 9 tot 5 mentaliteit.
- Lenig en in staat om te werken in lastige posities onder en boven de miniatuurwereld
- Bereid om in weekenden te werken conform CAO voor dagattractiebedrijven.
- Bij voorkeur enige werkervaring, echter ook ambitieuze schoolverlaters kunnen reageren.
- Ervaring met modelspoor (met name met onze technische systemen Dinamo en Koploper) is geen vereiste,
maar wel een pre.
KOM VOORBEREID!
Vacaturegegevens
Salarisindicatie:
Opleidingsniveau:
Standplaats:

Tussen € 2000,- en € 2300,MBO3/4
Rotterdam

Dienstverband:
Aantal uren per week:

Full time
36/40 uur

Kan jij deze uitdaging aan? Heb jij interesse? Mail je sollicitatiebrief met c.v. naar
personeel@miniworldrotterdam.com. Voor vragen over deze functie, kan je telefonisch contact opnemen met
Tamara Boelee op bovenstaande mailadres of 010-2400501.
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