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Stage/afstudeeropdracht bij een 
Technisch Specialist! 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ben je op zoek naar een interessante stageplaats of afstudeeropdracht bij een 
technisch bedrijf waarbij elke opdracht nieuw is en die opereert in verschillende 
markten en binnen veel verschillende toepassingen, dan ben je bij MTSA 
Technopower aan het juiste adres. 
 
MTSA Technopower heeft  een brede jarenlange ervaring en expertise 
opgebouwd. Wij helpen opdrachtgevers om nieuwe technologieën 
vorm te geven. Kennis van procestechnologie, mechanica, elektronica, 
besturingstechnologie en software combineren wij met eigen productie en service. 
 
Werken bij MTSA Technopower betekent vooral werken met en voor techniek. 
Onze bedrijfscultuur kenmerkt zich door teamwork, waarbij een beroep wordt 
gedaan op eigenschappen als betrouwbaarheid, betrokkenheid, innovatie, 
creativiteit, zelfstandigheid, relatiegerichtheid, resultaatgericht en flexibiliteit. 
 
MTSA Technopower is een erkend leerbedrijf en werkt samen met diverse 
hogescholen en onderwijsinstellingen. 
 
Wij vragen 

 2
e
 en 3

e
 jaars student (Stage) of 4

e
 jaars student (Afstuderen), studierichting 

HBO werktuigbouwkunde of Elektrotechniek  

 Enthousiasme voor techniek.  

 
Dit is MTSA Technopower 
 

MTSA Technopower ontwerpt, 
bouwt en onderhoudt klant 
specifieke apparaten, installaties 
en machines.  
 
Elke opdracht is anders, elke 
opdracht is nieuw. Van concept 
tot en met realisatie. De uitdaging 
bestaat uit het multidisciplinair 
kunnen werken. De energie 
transitie is een belangrijk 
aandachtsgebied.  
 
Wat MTSA Technopower 
onderscheidt is het leiding 
kunnen geven aan ingewikkelde 
projecten, dan wel het proactief 
en vanuit onze expertise kunnen 
bijdragen aan projecten. Onze 
engineers vormen een schakel 
tussen opdrachtgevers, interne 
disciplines en innovaties. Het 
motto ‘denken èn doen’ geeft 
hierbij onze mentaliteit en 
meerwaarde aan.  
 
MTSA Technopower heeft alle 
disciplines in één hand en in eigen 
huis: van proces, werktuigbouw, 
elektra en instrumentatie tot en 
met automatisering, waardoor wij 
van concept tot en met realisatie 
en onderhoud voor onze 
opdrachtgever kunnen werken. 
Desgewenst kan MTSA 
Technopower in samenwerking 
met de opdrachtgever ook delen 
van dit traject invullen. 

Wij bieden 

 Interessante opdrachten waarbij leren en ontwikkelen centraal staan. 

 Zelfstandig aan de slag met  een opdracht (of opdrachten) waarbij je wordt 
begeleid door ervaren professionals. 

 Voldoende mogelijkheden voor zelfontplooiing en ontwikkeling. 
 
Jij solliciteert 

Voor meer informatie over een stageplaats of afstudeeropdracht of onze 
organisatie, neem contact op met Wil Füchten op telefoonnummer 026 – 3636310 
of e-mail: wil.fuchten@mtsa.nl. 
Ben je geïnteresseerd in deze mogelijkheid, stuur dan jouw sollicitatie met 
Curriculum Vitae per e-mail naar sollicitatie@mtsa.nl. 
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