ENG version (NL version below)

CLASSIFIED is a company active in the development and production of drivetrain technology for sports bicycles
(race, gravel, TT and MTB) and E-bikes. CLASSIFIED has broad expertise in drivetrain technology and creates stateof-the-art innovative products. CLASSIFIED focuses on the complete development of its new products: as from
market and patent research, through proof of concepts and prototypes, up to series production.
CLASSIFIED has developed a revolutionary drivetrain product for the sports bicycle industry, in particular for the
gravel road & mountainbike segment, and is looking to reinforce its team.
CLASSIFIED offers you the unique opportunity to be closely involved in the launch of its new product as well as the
development of its other new products. And it is a one-of-a-kind opportunity to exploit and/or further develop your
entrepreneurship in doing so. You will engage in a fast growing team with a dynamic environment and experienced
team members.

Operator (assembly)– location Turnhout (BE)
Your function:
As Assembly Operator you will be responsible for the Assembly of products and optimisation of the assembly line
for our existing and new products. You will furthermore be involved in the End Of Line testing of our products using
our testing equipment as well as the application and continuous improvement of quality assurance guidelines. Your
hands-on mentality allows you to validate your work through assisting with assembly and testing of the products.
Your profile:

•
•
•
•
•

You have relevant experience in a technical assembly environment
You have experience with measurement and test equipment
You are very hands on and able to work autonomously
You are quality oriented and have relevant experience in production and assembly quality
it is not required to have Dutch as a mother tongue

Personal characteristics:

•
•
•
•
•
•

You are a team player
You are keen on taking up the challenge to bring a new product to the market
You are creative, innovative and have a problem-solving approach and you enjoy a scale up mentality
You are positive, thorough, accurate, result-oriented and have an eye for detail and quality
You are organised and well documented
Being a cyclist is definitely a pro, but not a must!

What do we offer?

•
•
•
•
•

A challenging position in a young, dynamic, company in a highly evolving market
Being able to work on a product that will revolutionize the sports bicycle industry
A professional team of highly motivated people in a flexible environment
A flat organization with a start-up culture and essential communication lines
Competitive working conditions and compensation

We are looking for a permanent team member: we invest in our collaborators and wish to establish a long-term
relationship.
Are you interested?
Send your application, together with your CV to info@classified-cycling.cc
Location: Turnhout, Belgium

ENG version (NL version below)

CLASSIFIED Cycling is actief in de ontwikkeling en productie van transmissietechnologie voor de fietsenindustrie
(race, gravel, TT en MTB) en E-bikes. CLASSIFIED beschikt over een grote expertise in aandrijftechnologie en
ontwikkelt state-of-the-art innovatieve producten. CLASSIFIED focust op de volledige ontwikkeling van haar nieuwe
producten: vanaf markt- en patentonderzoek, en validatie van proof-of-concepts & prototypes, tot en met de opstart
van serieproductie.
CLASSIFIED heeft een revolutionair product ontwikkeld voor de aandrijving in de fietsindustrie, specifiek voor
gravelfietsen, wegfietsen en mountainbikes en kijkt uit naar versterking voor haar team.
CLASSIFIED biedt je de mogelijkheid om nauw betrokken te zijn bij de lancering van haar nieuwe producten alsook
bij de verdere ontwikkeling van andere nieuwe producten. Bovendien is het een unieke kans om uw ondernemerszin
volop te benutten en verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een team van ervaren medewerkers.

Operator (montage) – locatie Turnhout (BE)
Uw functie:
Als Operator Montage ben je verantwoordelijk voor de montage van onze producten en de optimalisatie van de
assemblagelijn zowel voor onze bestaande als voor toekomstige producten. Je bent betrokken bij End-Of-Line
testen van onze producten, gebruik makend van onze testapparatuur, en daarnaast ook actief bij het toepassen en
continu verbeteren van (richtlijnen voor) kwaliteitsborging. Jouw hands-on mentaliteit stelt je in staat jouw werk
te valideren door zelfstandig te monteren en tevens betrokken te zijn bij het testen van de geassembleerde
producten.
Profiel:
•
•
•
•
•

Je hebt ervaring als monteur in een technische werkomgeving
Je hebt ervaring met het gebruik van meetinstrumenten en testappartuur
Je bent hands-on en kan zelfstandig werken
Je bent kwaliteitsgericht en hebt ervaring met kwaliteitsprocessen in een productie omgeving
Nederlands is niet vereist als moedertaal

Persoonlijke eigenschappen:
•
•
•
•
•
•

Je bent een teamspeler
Je kijkt ernaar uit om nieuwe producten op de markt te brengen
Je bent creatief, innovatief en weet van aanpakken in een start-up omgeving
Je bent positief ingesteld, doorzettend, nauwgezet, resultaatsgericht en hebt een oog voor detail en
kwaliteit
Je werkt georganiseerd en goed gedocumenteerd
Actief zijn als fietser is een plus, maar geen noodzaak!

Wat bieden wij:
•
•
•
•
•

Een uitdagende baan in een jonge, dynamische en sterk groeiende onderneming
De kans om mee te werken aan een product dat een revolutie veroorzaakt in de fietsenindustrie
Een professioneel team van zeer betrokken collega’s
Een vlakke organisatie met korte communicatielijnen
Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Het gaat ons om een vaste dienstbetrekking, wij investeren in onze medewerkers, en gaan voor een lange termijn
relatie. Je wordt bij ons goed begeleid en houden rekening met jouw mogelijkheden, ervaring en opleiding.
Interesse?
Stuur je motivatie samen met uw CV naar info@classified-cycling.cc
Location: Turnhout, België

