
Aalberts Surface Technologies Venlo B.V. is onderdeel van Aalberts en behoort tot de 

modernste warmtebehandelingsbedrijven binnen Europa. Er zijn circa 55 medewerkers in 

dienst.  

Aalberts Surface Technologies Venlo B.V. is gespecialiseerd in het uitvoeren van diverse 

warmtebehandelingen, hardings- en gloeiprocessen van metalen onderdelen teneinde het 

materiaal de gewenste eigenschappen te geven. Met de moderne installaties die wij tot onze 

beschikking hebben, kunnen wij vrijwel alle in de markt bekende processen uitvoeren op hoog 

kwaliteitsniveau. 

Onze collega's binnen de afdeling Productie dragen onze technische processen een warm hart toe. Graag versterken wij ons team met een 

enkele enthousiaste nieuwe collega's: 

 

PARTTIME MEDEWERKERS / OPROEPKRACHTEN  (M/V)  
voor lichte productiewerkzaamheden   

De functie 

Je verricht verschillende lichte ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de productie volgens instructies en  

voorschriften. Bijvoorbeeld: in- en uitpakken van producten, intern transporteren van producten, verzamelen van producten en middelen, 

gereed maken van producten voor behandeling. 

 

Wij vragen 

 Inzet en motivatie zijn belangrijker dan diploma’s, je bent collegiaal en hebt een flexibele werkinstelling; 

 Je bent minimaal 3 middagen of ochtenden per week beschikbaar; 

 Je spreekt en verstaat de Nederlandse taal.   

 

ONDERHOUDSMONTEUR, 2 PLOEGEN 
voor onze Technische Dienst 

De functie 

Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden van en oplossen van storingen aan productiemiddelen en technische installaties. Je werkt in 2 

ploegen en draait storingsdiensten. Je belangrijkste taken zijn: het verrichten van preventief en correctief onderhoud, het systematisch zoeken 

naar de oorzaak van storingen en het oplossen daarvan. 

 

Wij vragen 

 Een afgeronde MBO opleiding (Werktuigbouwkunde, Electro, Mechatronica); 

 Enkele jaren werkervaring binnen een Technische Dienst in een productiebedrijf;  

 Goede spreek-, lees- en luistervaardigheid in de Nederlandse taal, basis in Duits en Engels; 

 Basisvaardigheid in het werken met de PC (Outlook, Word, Excel); 

 Het is voor jou geen probleem om in ploegendienst te werken en storingsdienst te draaien; 

 Je bent bereid tot het volgen van aanvullende cursussen.  

 

(AANKOMEND) PROCES OPERATOR, 3 PLOEGEN 
De functie 

Je bent verantwoordelijk voor het beladen en bedienen van onze ovens volgens vastgestelde voorschriften. Je werkt in 3 ploegen (06.00 - 

14.15 en 14.00 – 22.15 en 22.00 - 06.15). Je belangrijkste taken zijn: je bouwt efficiënte ovenladingen (combicharges) op, belaadt en bedient 

de ovens, controleert de processen en installaties, meldt afwijkingen, storingen en kwaliteitsproblemen en verricht lichte 

onderhoudswerkzaamheden.  

 

Wij vragen 

 MBO werk- en denkniveau (bij voorkeur een afgeronde MBO opleiding in de techniek): 

 Kennis en ervaring in de procestechniek zijn een pré; 

 Je bent leergierig en wilt je onze warmtebehandelingsprocessen graag eigen maken;  

 Je spreekt, leest en begrijpt de Nederlandse taal en kunt uit de voeten met basis Engels en Duits; 

 Je bent in het bezit van een heftruckdiploma of bent bereid dit te behalen;  

 Je bent flexibel, gemotiveerd, pro actief en een teamplayer. 

 

Wij bieden 

Een leuke baan in een dynamische organisatie met gezellige collega's. Een bij de functie passend marktconform salaris en goede secundaire 

arbeidsvoorwaarden conform de CAO Metaal en Techniek en een resultaatafhankelijke winstuitkering.   

 

Interesse in onze vacatures? 

Loop jij ook warm voor techniek en ben je op zoek naar een leuke baan? Mail je motivatiebrief en CV naar : 

Aalberts Surface Technologies Venlo B.V. t.a.v. Ellen Tooten (HR Manager), Ellen.tooten@aalberts-st.com. 

 

Aalberts Surface Technologies Venlo B.V. www.aalberts-st.com/locations/venlo 
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