
 

Junior Monteur 

 
Bedrijfsprofiel 

Aircrete Europe is een toonaangevende projectorganisatie en technologiebedrijf voor innovatieve 

bouwoplossingen voor de internationale cellenbeton (AAC) en betonindustrie. Wij zijn gespecialiseerd in het 

leveren van de meest innovatieve turnkey-installaties en cutting-edge installatietechniek over de hele 

wereld. Onze belangrijkste dienst is het ontwerpen, bouwen en opstarten van nieuwe fabrieken wereldwijd.  

Naast het feit dat we internationaal opereren beschikken we ook over een zeer internationale team, 

bestaande uit meer dan 10 verschillende nationaliteiten.  

 

Functie Omschrijving 

De functie van Junior Monteur is een zeer dynamische en allround functie in het bedrijf. U wordt verwacht 

om te helpen en te ondersteuning in de montage en demontage, installatie, inbedrijfstelling, onderhoud en 

reparatie van de Aircrete machines. Deze werkzaamheden zullen op diverse locaties uitgevoerd worden; in 

de regio Twente en op locatie bij de klant. Ongeveer 25% van de tijd zul je werkzaam zijn op locatie (field) en 

75% van de tijd de regio Twente. Als Junior Monteur werk je samen met ervaren Aircrete monteurs en ben 

je actief binnen de Operations afdeling van Aircrete Europe en werk je onder directe supervisie van de 

Operations Manager.  

 

De hoofdactiviteiten zijn voornamelijk gericht op: 

• Het ondersteunen van montage/demontage activiteiten van de Aircrete machines (regionaal en op 

locatie in het buitenland); 

• Het ondersteunen van export voorbereidingen van goederen; 

• Het organiseren en structuren van de in-house opslaglocatie (ontvangst goederen, laden/lossen en 

overige bijkomende taken); 

• Het ondersteunen van installatie en inbedrijfstelling van Aircrete machines op locatie bij klanten. 

 

Functie-eisen 

• Technische Mbo-opleiding niveau 3/ 4; 

• 2+ jaar relevante ervaring; 

• Affiniteit met mechanische en elektrotechniek; 

• Hardwerkend, praktisch, hands-on en creatief; 

• In staat zijn om in het Engels en Nederlands te communiceren; 

• Initiatiefrijk en resultaatgericht; 

• Aandacht voor detail en in staat zich aan deadlines te houden.   

 

Contract Details 

• Fulltime positie, gebaseerd op 40 uur per week op kantoor in Oldenzaal; 

• Contractduur: Jaarcontract met optie op vaste aanstelling; 

• Marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden; 

• Groeipad (in verantwoordelijkheden en salaris). 

 

Reageren/meer informatie 

Voor meer informatie over de betreffende vacature kun je telefonisch contact opnemen met mevrouw Bercin 

Aslan via 0541-571020. Solliciteren kan door je brief met motivatie en bondig CV te versturen 

naar  recruitment@aircrete.com t.a.v. mevrouw Aslan, Finance & HR-Manager. 
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