Vacature
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 alle werknemers. De rol van de elektrotechniek is niet meer weg te denken uit onze producten of innovaties
en om dit kracht bij te zetten zijn wij per direct op zoek naar een:

Elektromonteur
(fulltime m/v)

Wil jij als Elektromonteur zelfstandig de elektrische (meet)apparatuur in sondeermachines installeren, samenbouwen en
testen? Ondersteun je graag de serviceafdeling bij reparatie en onderhoud? En heb je affiniteit met voertuigentechniek?
Dan zijn wij op zoek naar jou.

Wat houdt de functie precies in?

• Je bent binnen een team van specialisten verantwoordelijk voor de samenbouw, het installeren en inbedrijfstellen van
besturing- en meetsystemen.
• Je werkt aan de hand van tekeningen en instructies, onder andere volgens NEN1010/NEN3140.
• Je repareert en onderhoudt besturing- en meetsystemen zowel in de werkplaats als incidenteel bij de klant.
• Je stelt reparatie-, service- en testrapporten op.
• Je bent betrokken bij trainingen aan klanten in binnen- en buitenland.

Zelfstandig en precies

In deze functie is iemand met een praktische en zelfstandige instelling goed op zijn plek. Geen dag is hetzelfde bij A.P. van
den Berg en voor het elektrotechnisch onderdeel zoeken wij flexibiliteit en probleemoplossend vermogen. Wat verwachten
wij verder van jou?
Je bezit minimaal een MBO-opleiding niveau 4 richting Elektrotechniek, Mechatronica of vergelijkbaar.
Je hebt enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie.
Je bent een communicatief vaardig persoon en kunt zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren.
Je kunt geconcentreerd en gestructureerd werken.
• Je bent een collega die in staat is om in de disciplines van je collega’s mee te kunnen denken (bijvoorbeeld op hydraulisch
en constructief vlak).
•
•
•
•

Team van enthousiaste professionals

A.P. van den Berg biedt jou een functie in een team van enthousiaste professionals en je komt te werken in een bedrijfscultuur
dat zich kenmerkt door: trots op je werk, respect voor elkaar, samenwerken en blijven leren en aanpassen. Wat bieden wij
jou nog meer?
• Een marktconform salaris, passend bij je ervaring en opleidingsniveau en een winstdeling.
• We vinden persoonlijke ontwikkeling van belang en investeren daarom in opleidingen en trainingen.
• We organiseren frequent activiteiten en vieren successen.
• Een flexibele werktijdenregeling en 13 extra vrije dagen per jaar.

Interesse?
Stuur dan vóór 1 augustus 2022 je sollicitatie naar vacature@apvandenberg.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen
met Mark Laffra (Hoofd Productie) op tel.nr. 0513-631355.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

