
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 
 

OPERATOR WARMTEBEHANDELING  (twee ploegen) 
 
 

 
De Operator is verantwoordelijk voor het uitvoeren van warmtebehandelingsprocessen in twee 
ploegendienst (6.00-15.00 en 14.30-23.45), De belangrijkste taken van de Operator zijn:   

 Het bedienen van de ovens volgens vastgestelde procedures; 
 Het opbouwen van charges volgens procedure; 
 Het zorgdragen voor de juiste belading van de ovens; 

 Het controleren van de processen (voor, tijdens en na) en de installaties; 
 Het verrichten van lichte eerstelijns onderhoudswerkzaamheden; 
 Het melden van afwijkingen, storingen, onregelmatigheden en kwaliteitsproblemen; 

 Het zorgen voor de juiste administratieve afhandeling van de uitgevoerde werkzaamheden. 
 
 

Onze ideale kandidaat is een teamspeler die proactief, zelfstandig en flexibel is. Verder beschikt hij over: 
 een diploma MTS Werktuigbouwkunde, Procestechniek of VAPRO-B; 
 werkervaring als (proces)operator in een productieomgeving; 

 werkervaring op het gebied van warmte- en/of oppervlaktebehandelingen is een pré; 
 goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift   
 basis beheersing van de Engelse taal. 

 
 

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

 Een bij de functie passend marktconform salaris en een resultaatafhankelijke winstuitkering; 
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden (CAO Metalektro); 

 Ruime ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden; 
 Uitzicht op een vast dienstverband. 

 

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. 
 
Aalberts Surface Technologies Eindhoven B.V. 
Achtseweg Noord 3  /  5651 GG Eindhoven  /  The Netherlands 
+31 40 2663000  /  info.eindhoven-heat@aalberts-st.com  /  www.aalberts.com/st 
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