
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aalberts Surface Technologies Eindhoven B.V. is onderdeel van Aalberts en behoort tot de 
modernste warmtebehandelingsbedrijven binnen Europa. Er zijn circa 60 medewerkers in 
dienst. Aalberts Surface Technologies Eindhoven B.V. is gespecialiseerd in het uitvoeren van 
warmte- en oppervlaktebehandelingen van metalen onderdelen teneinde het materiaal de 
gewenste eigenschappen te laten verkrijgen of diverse onderdelen met elkaar te verbinden 
middels speciale soldeerprocessen. 
 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde kandidaten voor de fulltime functie van: 

 

Fijnmechanisch Montagemedewerker  (Operator Vacuum Brazing) 
 

 
 
De fijnmechanisch montagemedewerker is verantwoordelijk voor onder andere:  

 het samenstellen van (complexe) producten ten behoeve van het proces hoog 
temperatuur solderen (vacuum brazing) en zacht solderen. Dit aan de hand van strikt te 
volgen voorschriften en procedures, maar ook naar eigen inzicht, afhankelijk van de 
soort opdracht waaraan gewerkt wordt.  

 het correct beladen en lossen van de ovens en het beoordelen van de kwaliteit van het 
soldeerproces, zowel visueel als met behulp van bv. specifieke meetapparatuur.  

 

Je werkt in een klein team en legt verantwoording af aan de Foreman. 
 
 
De juiste kandidaat is een teamspeler die proactief, meedenkend en flexibel is en ervaring heeft 
in een vergelijkbare functie. Verder beschikt hij/zij over: 

 een MBO4 diploma Werktuigbouwkunde of Fijnmechanische Technieken of dit niveau 
verkregen door werkervaring;  

 kennis van montage- en productieprocessen alsmede van de benodigde hulp- en 
meetmiddelen; 

 kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.  
 

 
 

 Een afwisselende en uitdagende functie in een informele en dynamische organisatie; 

 Een gezellig team; 

 Uitzicht op een vast dienstverband;  

 Een bij de functie passend marktconform salaris en een resultaatafhankelijke 
winstuitkering; 

Taken 

Profiel 

Wij bieden 



  

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden (CAO Metalektro); 

 Ruime ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden. 
 
Ben je geïnteresseerd in deze functie dan nodigen wij je uit om je motivatiebrief en CV te 
mailen naar:  Aalberts Surface Technologies Eindhoven B.V. t.a.v. E.Tooten (HR Manager), 
ellen.tooten@aalberts-st.com. 
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