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PCB Assembly Technician 
(fulltime)  

 
om onze Assembly Integration and Verification afdeling te versterken. Als soldeerder ben je verantwoordelijk 
voor het solderen van ISIS standard sub-systemen. Hiervoor is ervaring nodig in het handsolderen van SMD- 
en Through-hole componenten op PCB’s. Verder is ervaring in het krimpen van bedrading (AWG 22, 24 en 
26) aan diverse soorten connectoren gewenst. Het solderen gebeurt volgens de IPC-J-STD-001F standaard en 
zal aan de hoogte klasse 3 moeten voldoen.  
 
 

Je verantwoordelijkheden: 
• Solderen van ISIS standard producten 

• Aftekenen van de productie instructies 
 

 
Benodigde ervaring: 

• Tenminste 2 jaar ervaring in een vergelijkbare technische omgeving 

• Engels in woord en geschrift op niveau B 

• Ervaring met productie op kleine schaal 

• Ervaring met Microsoft Office (Word en Excel) 

• Ervaring met solderen volgens IPC-J-STD-001F (bij voorkeur gecertificeerd) 
 

 
Gewenste competenties: 

• Affiniteit met ruimtevaart 

• Je bent een enthousiaste team player met een positieve en ondernemende instelling 

• Je hebt goede communicatie skills 

• Je voelt je op je gemak in een multidisciplinaire en dynamische omgeving 

• Je weet van aanpakken 

• Je bent gemotiveerd en wilt jezelf blijven ontwikkelen 
 
 

Dus, als je ambitieus bent, je graag in een uitdagende omgeving aan het werk gaat en deze baan je interesse wekt en 
past bij je persoonlijke ervaring en achtergrond, aarzel dan niet om je CV te sturen samen met een motivatie via email 
naar: recruitment@isispace.nl. Je kan solliciteren tot en met 12 November 2019. 

 

 ISIS - Innovative Solutions In Space BV is een jong, ambitieus en dynamisch ruimtevaartbedrijf uit Delft. Als een van 
de marktleiders in de wereldwijde markt voor CubeSats, levert ISIS geavanceerde nanosatellieten voor klanten. Ook 
worden onderdelen, deelsystemen en (lanceer-)diensten aan veelal internationale klanten geleverd. Momenteel 
werken er meer dan 110 enthousiaste mensen bij ISIS. Om ons multidisciplinaire team te versterken zoeken wij een:  
 


