
Grimm Audio zoekt een

junior assemblage en support medewerker (M/V)

om zijn positie in de wereld als toonaangevend bedrijf op het gebied van  
hoogwaardige hifi en professionele audio apparatuur nader te versterken.

Kennis

• Heeft affiniteit met muziek, audio, techniek, en vindt kwaliteit 
belangrijk.

• Heeft een afgeronde elektrotechnische opleiding op MBO niveau en bij
voorkeur relevante ervaring in assemblage en support.

• Heeft ervaring met reparatie van elektronische apparatuur.
• Kan zich goed uitdrukken in de Nederlandse en Engelse taal, zowel 

mondeling als schriftelijk. 
• Beschikt over rijbewijs B

Houding

• Heeft een goede klik met een jong en enthousiast team dat kwaliteit 
ademt, en op een relaxte maar nauwgezette en vastberaden wijze 
nieuwe producten ontwikkelt, fabriceert en verkoopt.

• Is goed in zowel interne als externe communicatie (medewerkers en 
klanten van Grimm Audio).

• Heeft respect voor anderen en werkt gestructureerd.
• Is - net als de Grimm Audio producten - open, eerlijk en transparant.
• Bruist van energie en weet die op een efficiënte wijze om te zetten in 

een fijne samenwerking.
• Werkt in een omgeving waar flexibiliteit en vertrouwen centraal staan.
• Wordt aangestuurd vanuit de organisatie én vertrouwt op eigen 

verantwoordelijkheid.

Ambitie

• Begrijpt en omarmt de missie en visie van Grimm Audio.
Heeft de wil hoogwaardige producten te leveren.

• Heeft de ambitie om samen met Grimm Audio te groeien en te 
ontwikkelen.



Werkzaamheden

• Assembleert en test Grimm Audio producten in een klein team.
• Heeft de ambitie om te groeien tot waarbij hij support, reparaties en 

updates voor zijn rekening neemt.
• Is flexibel inzetbaar voor overige passende werkzaamheden

Voorwaarden

• Standplaats Veldhoven, woont bij voorkeur in die omgeving. Werkt 
incidenteel en in overleg op andere locaties.

• Een marktconform salaris.
• Prettige primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en dito 

werkomgeving. 
• Omgeven door professionals die uitdagen om te leren en te groeien.

Mocht je niet volledig voldoen aan bovenstaand profiel maar meen je 
desondanks toch te passen in ons team dan nodigen we je eveneens uit om 
ons te overtuigen middels je sollicatiebrief.

Sollicitaties met relevante CV kunnen gestuurd worden aan:
Grimm Audio
Guido Tent
Zandven 6
5508 RN  Veldhoven
gu  ido@grimmaudio.com   



Grimm Audio
https://www.grimmaudio.com

Missie

Grimm Audio bestaat uit een groep van mensen die sterk gemotiveerd is om 
audio opname en weergave te verbeteren. In onze overtuiging is de die te 
verbeteren door op wetenschappelijke wijze te streven naar gehoormatige 
neutraliteit. Met dit inzicht bouwen wij aan de gehele audioketen, "van geluid
tot geluid".

Onze audio apparatuur levert een groot gebruiksgemak en totale 
duidelijkheid in de weergave van muziek. Klanten van Grimm Audio zijn 
muziekliefhebbers en geluidsprofessionals die willen vertrouwen op die totale 
duidelijkheid. Hierdoor kan de boodschap van de artiest optimaal vastgelegd
worden door de professional en beleefd worden door de luisteraar.

Wij zijn een vernieuwende en ondernemende partner die zijn relatie met 
leveranciers, distributeurs en dealers wil laten groeien in zowel kwantiteit als 
kwaliteit. Wij willen een stabiele, inspirerende en plezierige werkomgeving 
bieden voor onze medewerkers.

Visie

Wij gaan de nieuwe markt van kwaliteitsbewuste vermogende 
muziekliefhebbers aanspreken met behulp van onze muzikale totaaloplossing.
Wij zien bij deze doelgroep een grote en toenemende behoefte om de 
muzikale boodschap van de artiest zo goed mogelijk te kunnen beleven. 
Onze missie sluit hier goed bij aan.

Wij spreken de kwaliteitsbewuste muziekstudios en locatieopnamebedrijven 
aan met een combinatie van transparant geluid, betrouwbaarheid en slimme 
functionaliteit. Onze nevenactiviteiten in de muziekwereld zorgen voor extra 
naamsbekendheid en goodwill.

Producten die wij ontwikkelen zijn gebaseerd op een totaalconcept, waarbij 
alle elementen in het systeem volledig geintegreerd en op elkaar afgestemd 
zijn voor een optimaal resultaat. Een aantrekkelijke vormgeving is hierbij 
belangrijk. Onze productcatalogus beslaat de essentiële onderdelen van de 
gehele audioketen. Wij delen onze kennis met de klant, die hiermee een 
optimale beleving kan creëren.

Wij benaderen onze klanten met het muzikale resultaat, niet met de techniek 
die dit mogelijk heeft gemaakt.


