Vanwege aanhoudende groei van onze organisatie zijn wij specifiek op zoek naar

Monteurs
Wat ga je doen?
In onze montagehal in Almere werk je samen met je collega’s aan het inrichting van
geprefabriceerde betonnen behuizingen met een elektrotechnische installatie. Of je werkt
aan de assemblage van laagspanningsrekken. Jouw taak is om samen met je collega’s te
zorgen voor kwalitatief hoogwaardige producten. Wij zijn zowel op zoek naar mensen die dit
al grotendeels zelfstandig kunnen als naar mensen die dit vak willen leren.
Wat hebben wij jou te bieden?
▪ Een leuke werkomgeving in een enthousiast team;
▪ Een marktconform salaris;
▪ Korting op bijvoorbeeld je zorgverzekering;
▪ Wij investeren in jou en willen graag samen zorgen voor je professionele
ontwikkeling.
Wat vragen we van jou?
▪ Een mbo-niveau 2 of 3 opleiding in de richting Elektrotechniek;
▪ Je hebt affiniteit met techniek en wil je hierin verder ontwikkelen;
▪ Je werkt nauwkeurig en op een veilige manier;
▪ Je communiceert plezierig waardoor mensen graag met je samen werken.
Over de organisatie:
Alberts & Kluft is marktleider op het gebied van geprefabriceerde betonnen behuizingen
voor transformatoren, schakel-, verdeel- en andere technische installaties. De behuizingen
worden bij ons moederbedrijf in Duitsland geproduceerd, in onze montagehal in Almere
geïnstalleerd en vandaar naar onze klanten in Nederland en het buitenland getransporteerd
en geplaatst. Ruim 60 deskundige medewerkers werken dagelijks succesvol samen aan
onze producten voor onze afnemers in de energiesector, (petro)chemie, utiliteitsbouw en
industrie. Veilig werken aan kwalitatief hoogwaardige producten staat bij ons centraal.
Meer informatie over ons bedrijf kun je vinden op onze website www.aka.nl.
Voor informatie over de vacature kun je contact opnemen met Harm van Beek,
telefoon 036-5495078.
Enthousiast geworden?
Je schriftelijke sollicitatie per mail zien wij graag binnen 14 dagen tegemoet ter attentie van
Harm van Beek op Harm.vanbeek@aka.nl.
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