
Vorkheftrucks     Industriemachines     Reinigingsmachines

Ter versterking van ons team zoeken wij een

Allround monteur
Functie-eisen
•Een allround monteur met inzicht en eigen initiatief
•Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
•Efficiënt, nauwkeurig en zorgvuldig
•Ervaring met brandstofmotoren, hydrauliek, elektrisch / elektronica
•Technische opleiding
•Rijbewijs
•Ervaring in de heftrucks is een pre
•Geen 8.00 tot 17.00 mentaliteit

Arbeidsvoorwaarden
• Een uitdagende en afwisselende baan met aantrekkelijk salaris
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Scholingsmogelijkheden binnen je vakgebied
• Een jong, collegiaal en enthousiast team
• Korte communicatielijnen, dus ruimte voor persoonlijke inbreng
• Doorgroeimogelijkheden’

Graag uw schriftelijke sollicitatie voorzien van curriculum vitae.
Mocht u verdere vragen hebben bel gerust.

Brabant AG Industrie B.V.             Tel.: 0168-405300
Vlietweg 10             info@agtrucks.nl
4791 EZ  Klundert / Moerdijk            www.agtrucks.nl

Onze firma is al zo'n 20 jaar actief binnen, maar zeker ook buiten                                                                                                      
de regio, op het gebied van alles wat te maken heeft met
intern transportmaterieel, industriemachines en reinigingsapparatuur.

Vorkheftrucks     Industriemachines     ReinigingsmachinesVorkheftrucks     Industriemachines     Reinigingsmachines

Ter versterking van ons team zoeken wij een

Allround monteur
Functie-eisen
•Een allround monteur met inzicht en eigen initiatief
•Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
•Efficiënt, nauwkeurig en zorgvuldig
•Ervaring met brandstofmotoren, hydrauliek, elektrisch / elektronica
•Technische opleiding
•Rijbewijs
•Ervaring in de heftrucks is een pre
•Geen 8.00 tot 17.00 mentaliteit

Arbeidsvoorwaarden
• Een uitdagende en afwisselende baan met aantrekkelijk salaris
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Scholingsmogelijkheden binnen je vakgebied
• Een jong, collegiaal en enthousiast team
• Korte communicatielijnen, dus ruimte voor persoonlijke inbreng
• Doorgroeimogelijkheden’

Graag uw schriftelijke sollicitatie voorzien van curriculum vitae.
Mocht u verdere vragen hebben bel gerust.

Brabant AG Industrie B.V.             Tel.: 0168-405300
Vlietweg 10             info@agtrucks.nl
4791 EZ  Klundert / Moerdijk            www.agtrucks.nl

Onze firma is al zo'n 20 jaar actief binnen, maar zeker ook buiten                                                                                                      
de regio, op het gebied van alles wat te maken heeft met
intern transportmaterieel, industriemachines en reinigingsapparatuur.

Onze fi rma is al zo’n 20 jaar actief binnen, maar zeker ook buiten
de regio, op het gebied van alles wat te maken heeft met
intern transportmaterieel, industriemachines en reinigings apparatuur.

Ter versterking van ons team zoeken wij een

Allround monteur
Functie eisen
• Een allround monteur met inzicht en eigen initiatief
• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
• Effi  ciënt, nauwkeurig en zorgvuldig
• Ervaring met brandstofmotoren, hydrauliek, elektrisch / elektronica
• Technische opleiding
• Rijbewijs B (C is een pre)
• Ervaring in de heftrucks is een pre
• Geen 8.00 tot 17.00 mentaliteit

Arbeidsvoorwaarden
• Een uitdagende en afwisselende baan met aantrekkelijk salaris
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Scholingsmogelijkheden binnen je vakgebied
• Een jong, collegiaal en enthousiast team
• Korte communicatielijnen, dus ruimte voor persoonlijke inbreng
• Doorgroeimogelijkheden

Graag uw schriftelijke sollicitatie voorzien van curriculum vitae.
Mocht u verdere vragen hebben bel gerust.


