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Solid Semecs B.V. (Semecs) is één van Europa’s toonaangevende Electronic Manufacturing 

Services (EMS) bedrijven, met meer dan 25 jaar ervaring in het ontwikkelen en produceren 

van complexe elektronica oplossingen. In 2021 is Semecs toegetreden tot de Duitse SERO 

EMS Group wat zorgt voor extra productiecapaciteit en een versterkte marktpositie door 

schaalgrootte en multi-site productiemogelijkheden voor beide bedrijven.  

 

Semecs te Uden met fabriek in Vráble, Slowakije en Sales offices in Duitsland en 

Denemarken is gespecialiseerd in mid-volume met een grotere mix aan producten voor de 

Industrie-sector en Medical-sector. SERO te Rohrbach is gespecialiseerd in hoog volume, 

hoog geautomatiseerde processen voor met name de Automotive-sector. Tevens behoort 

het Amerikaanse Synchron sinds begin 2022 tot de SERO EMS Group.   

 

Vanwege groei en verdere ontwikkeling van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een;  

 

SYSTEEMBEHEERDER (32-40 uur p.wk.) 
 

 

Werkzaamheden;  

Semecs is op zoek naar een systeembeheerder, die onder andere de volgende taken gaat 

uitvoeren:  

- aanspreekpunt en behandelen van eerstelijns gebruikers vragen op de locatie in 

Uden 

- in teamverband werken aan technische vraagstukken en IT projecten 

- basis server beheer 

- remote ondersteunen aan de buitenlandse vestigingen. 

 

Gevraagd wordt;  

- minimaal MBO werk- en denkniveau 

- affiniteit met ICT 

- Engelse taalvaardigheid 

- zelfstandig 

- pré is bezit van rijbewijs B. 

 

Geboden wordt;  

- mogelijkheid tot doorgroeien binnen je rol 

- informeel bedrijf 

- mogelijkheid tot bezoeken buitenlandse vestigingen 

- bedrijfstelefoon en –laptop naar keuze. 

 

 

Ben jij op zoek naar een functie als Systeembeheerder? Wil jij je verder 

ontwikkelen binnen de IT en je bezighouden met eerstelijns vraagstukken?  

Stuur een motivatie brief met CV aan HRM-Uden via HRM-Uden@semecs.com  
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