
 
 
 
A.P. van den Berg is een innovatief familiebedrijf uit Heerenveen en maakt al bijna 55 jaar onderscheidende 
apparatuur voor bodemonderzoek voor zowel land als offshore toepassingen en verkoopt dit wereldwijd. Bij A.P. 
van den Berg is innovatie dagelijkse kost voor de ongeveer 60 werknemers. De apparatuur wordt volledig in eigen 
huis ontwikkeld en gemaakt.  
 
Ben jij zelfstandig? Heb je affiniteit met voertuigentechniek en lijkt het je interessant om de elektrische 
meetapparatuur in sondeermachines te installeren, samenbouwen en testen? Solliciteer dan op de functie van:  

 

Elektronica Monteur 
 

Wat houdt de functie precies in?  
Je bent werkzaam op de afdeling Elektro. Samen met jouw collega’s ben je verantwoordelijk voor de samenbouw, 
installatie en het inbedrijfstellen van besturing- en meetsystemen voor gebruik in sondeermachines, zowel 
onshore als offshore.   
• Je werkt aan de hand van tekeningen en instructies.   
• Je repareert en onderhoudt besturing- en meetsystemen zowel in de werkplaats als incidenteel bij de klant. 
• Je stelt reparatie-, service- en testrapporten op. 
 
Team van enthousiaste professionals 
Wij bieden jou een functie in een team van enthousiaste professionals en je komt te werken in een bedrijfscultuur 
die zich kenmerkt door: trots op je werk, respect voor elkaar, samenwerken en blijven leren en aanpassen. Wat 
bieden wij jou nog meer?  
• Salarisinschaling CAO Metaal en Techniek. 
• 8% vakantiegeld. 
• Winstuitkering.  
• Reiskosten woon-werkvergoeding à € 0,21 cent per km met een maximum van € 21,- per dag.  
• 200 vakantie uren per jaar en 104 ADV uren bij een fulltime dienstverband.   
• Flexibele werktijden.  
• Uitgebreide opleidings- en ontwikkelmogelijkheden.  
• Mogelijkheid tot deelname fietsplan. 
• Een prettige werksfeer waarbij samenwerking en technische innovatie bovenaan staan.  
• Vanaf eind augustus verhuizen wij met onze werkzaamheden naar een nieuwbouwpand aan de Komeet in 

Heerenveen.  
 

Wie ben jij? 
• Je hebt een afgeronde MBO opleiding in de richting van Elektrotechniek, Mechatronica of vergelijkbaar en/of 

beschikt over aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie.  
• Je kunt tekening lezen, hebt ruimtelijk inzicht en houdt van aanpakken.  
• Je bent praktisch ingesteld en beschikt over probleemoplossend vermogen.  

 
Interesse? 
Wil je solliciteren of heb je vragen over de vacature? Stuur dan een mail naar vacature@apvandenberg.nl o.v.v. 
Elektronica Monteur t.a.v. Suzanne Hendriks (HR Manager).  

 
 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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