
AKA is een grote speler op het gebied van geprefabriceerde 

betonnen behuizingen, al dan niet voorzien van transformatoren, 

schakel-, verdeel- en andere technische installaties. De 

behuizingen worden bij ons moederbedrijf in Duitsland 

geproduceerd en in onze montagehal in Almere eventueel voorzien 

van de technische installaties.

Met meer dan 100 deskundige medewerkers, die dagelijks 

succesvol samenwerken aan onze producten voor onze afnemers 

in de energiesector, (petro)chemie, utiliteitsbouw en industrie. 

Door factoren als de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen 

zoals zon- en windenergie, de netwerkverzwaring en de 

energietransitie die momenteel plaats vindt, speelt AKA een 

belangrijke rol als leverancier van transformator stations. 

De energietransitie is een enorme uitdaging die vraagt om technische 

oplossingen en creativiteit om de doelstellingen te halen. Wil jij daar 

jouw bijdrage aan leveren?

Een aantal uitdagende resultaatgebieden binnen deze functie zijn:

Al met al een bijzonder diverse functie! Om succesvol te zijn beschik je dan ook over: 

Bij AKA bieden wij, naast deze uitdagende functie, een prettige 

werkomgeving binnen een enthousiast team, uitstekende 

arbeidsvoorwaarden waaronder een marktconform salaris en 

opleidings- en carrièremogelijkheden. 

Informatie bedrijf

aka.nl.

Informatie vacature

Anninka Gorter   088-5434178

solicitatie sturen

personeel@aka.nl    ter attentie van Anninka Gorter.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Vanwege deze sterke groei zijn wij op zoek naar versterking voor onze 

nieuwe service afdeling naar een:

ALLROUND SERVICE 
MONTEUR

Als allround service monteur bij Alberts & Kluft is jouw doelstelling het verrichten van allround 

werkzaamheden aan onze transformator stations en tevens het oplossen van reclamaties op locatie.

 

• Installeren van een verlichting- en aardingsinstallatie op locatie; 

• Installeren van de verschillende kabel verbindingen in geprefabriceerde stations; 

• Oplossen van reclamatie, zowel bouwkundig als elektrotechnisch; 

• Installeren van onze geprefabriceerde compact stations op locatie; 

• Coördineren van de verschillende werkzaamheden op locatie; 

• Lezen van installatie tekeningen en aansluitschema`s. 

 

• MBO 3/4 richting Bouwkunde, Elektrotechniek, Civiele techniek of Werktuigbouwkunde en/of 

ervaring van tenminste 3 jaar in een soortgelijke functie; 

• Basisveiligheid VCA; 

• Goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

• Rijbewijs B(E).
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