
 
 
 

 
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.  
 
Hou je van techniek? Kun je secuur werken en vind je het geen probleem om veel van hetzelfde werk te doen? 
Solliciteer dan op de functie van: 

 

Kalibratie Medewerker 
 
Zelfstandige functie  
Op de afdeling sensorenbouw worden onze meetinstrumenten geassembleerd, waarbij gevoelige sensoren 
worden ingebouwd. Vervolgens worden de instrumenten in een ISO-17025 geaccrediteerd laboratorium 
gekalibreerd. Deze accreditatie is uniek in de markt. Samen met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor 
de kwaliteit van zowel de nieuw geproduceerde als ook de retour gekomen meetinstrumenten voor onderhoud. 
Voor de kalibraties werk je binnen de strikte protocollen van de accreditatie. Het betreft een zeer zelfstandige 
functie binnen een klein team.  
• Je beproeft en kalibreert zowel nieuwe als gereviseerde meetinstrumenten. 
• Je kalibreert en rapporteert volgens onze werkinstructies. 
• Je meldt en registreert tijdig afwijkingen tijdens het kalibreren. 
• Je controleert en valideert kalibratieapparatuur periodiek. 
• Je ondersteunt bij de assemblage van de meetinstrumenten. 
 

Team van enthousiaste professionals 
Wij bieden 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?  
• Salarisinschaling CAO Metaal en Techniek. 
• 8% vakantiegeld en 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.   
• 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 affiniteit met techniek en/of een opleiding gevolgd met een technische achtergrond, bijvoorbeeld in 

de elektrotechniek, meettechniek of mechatronica. 
• Je werkt geconcentreerd, secuur en volgens de procedures.  
• Je bent goed in repetitieve werkzaamheden.   

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

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