
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij Aalberts Surface Technologies Deurne worden hoogwaardige slijtvaste en corrosiewerende 

laksystemen aangebracht op metalen producten voor internationale klanten in de automotive 

industrie. Daarnaast is er recent een hightech galvanische productielijn in bedrijf genomen. 

Aalberts Surface Technologies Deurne maakt deel uit van Aalberts NV, een beursgenoteerde 

onderneming die zich richt op industriële toelevering van hoogwaardige technische producten 

en diensten. 

 

Bij Aalberts Surface Technologies Deurne werken ongeveer 35 zeer betrokken medewerkers in 

een informele werksfeer. Het machinepark is modern en technisch zeer uitdagend en er wordt 

continu in geïnvesteerd. 

 

Wij hebben een uitdagende functie voor jou: 

 

Ervaren Allround Monteur (v/m) 
(40 uur in de week) 

 

 
Doel van de functie 

 

Als allround monteur zorg je ervoor dat de productie-installaties optimaal functioneren. 

Dat realiseer je door het uitvoeren van controle- en onderhoudswerkzaamheden, het 

verhelpen van storingen aan de installaties en het begeleiden van technische projecten. 

Wanneer nodig schakel je externe firma's in. Je werkt veel zelfstandig, maar kunt volop 

gebruik maken van de kennis van collega's. 

 

Je taken en verantwoordelijkheden zijn: 

· Het zelfstandig uitvoeren van inspecties en preventief onderhoud aan het machinepark 

op werktuigbouwkundig en elektrotechnisch gebied. 

· Het verhelpen van storingen en andere defecten. 

Over ons 



  

· Het aandragen van oplossingen om het productieproces te optimaliseren/verbeteren 

en het begeleiden van investeringsprojecten. 

· Het aansturen van leveranciers van onderhoudsdiensten, onderdelen, etc. 

· Het beheren van het onderhoudspakket TD Office. 

 

 

 

· Voor het met succes kunnen vervullen van deze functie heb je een MBO technisch werk- en 

denkniveau en heb je een afgeronde technische opleiding. 

· Meerdere jaren werkervaring in een productie omgeving. 

· Eigen initiatief en flexibiliteit zijn een must. 

· Je hebt kennis van industriële automatisering. 

· Je bent zelfstandig, pragmatisch met een hands-on mentaliteit en bent stressbestendig. 

· Je beheerst naast de Nederlandse taal ook de Duitse of Engelse taal om met leveranciers 

mondeling en schriftelijk te communiceren. 

 

 

 

 

· Een uitdagende, afwisselende en verantwoordelijke functie in een kleine professionele 

organisatie met een open en informele bedrijfscultuur. 

· Een bij de functie passend marktconform salaris, volgens de CAO Metaal en Techniek. 

· Winstdeling. 

· Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
· Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen. 

 

 

 

 

Dan nodigen wij jou uit om jouw reactie, voorzien van een uitgebreid CV te sturen naar Anny 

Bax, e-mail: anny.bax@aalberts-st.com 

Wil je meer informatie over deze functie, dan kun je contact opnemen met M. Talens, tel. nr. 06-

89970092 

 

Wat wij bieden is 

De juiste kandidaat 

Ben je geïnteresseerd 


