
Geïnteresseerd? Stuur je CV met een korte motivatie per e-mail ter attentie van Dhr. K. Huijsmans naar j.huijsmans@amtc.eu

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

A.M.T.C. bv (AII-Round Machinery and Tool Company) is door zijn 40-jarige aanwezigheid een begrip op de Nederlandse markt. Opgericht in 1977, gestart in
Roosendaal nu al ruim 30 jaar gevestigd aan de Herelsestraat 175B te Heerle (Noord Brabant). De verspanende en niet verspanende metaalbewerkingsmachines
zijn core business van A.M.T.C.
FLEC Nederland B.V. Gespecialiseerd in technische leermiddelen, kunststofbewerkingsmachines en technisch meubilair. 
Opgericht in 1982 en maakt sinds 2013 deel uit van AMTC BV. Met haar ruime pakket aan middelen zijn zij breed inzetbaar binnen het Technisch Onderwijs,
maar mede door hun praktisch gerichte houding en aansluitende programma vinden tal van deze producten ook hun weg binnen het bedrijfsleven. 

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:

COMMERCIEEL TECHNISCH MEDEWERKER

Wat ga je doen en voor welke taken ben je verantwoordelijk:
• Het onderhouden en beheren van de webshop
• Ondersteuning van het verkoopteam
• Ondersteuning van het inkoopteam

Onze functie-eisen:
• Enthousiast, inventief, creatief en leergierig
• Liefst WTB-kundige of IT achtergrond
• Kennis van Engelse taal is vereiste
• Werkervaring op gebied van onderhoud/beheer webshop, bij voorkeur kennis van HTML

Wat kunnen wij bieden:
• Een goed salaris conform C.A.O.-richtlijnen
• Werken in een prettige omgeving
• Vast dienstverband op basis van een 38-urige werkweek.

SERVICE- EN ONDERHOUDSMONTEUR 
BUITENDIENST

Wat ga je doen en voor welke taken ben je verantwoordelijk:
• Als Service- onderhoudsmonteur Buitendienst ben je verantwoordelijk voor het instal-

leren van metaalbewerkingsmachines, luchtcompressoren, technische leermiddelen en 
o.a. technieklokaal inrichtingen bij bedrijven en scholen.

• Je gaat service en onderhoud verlenen aan geplaatste machines en installaties.
• Periodiek keuren van machines op locatie (NEN3140 / ARBO).
• Oplossen van storingen: storingen en onderhoud worden door de service coördinator 

ingepland.
• Gebruikers van de installaties instrueren over het juist gebruiken van apparatuur.

Onze functie-eisen:
• Een afgeronde MBO- opleiding metaal/elektro of werktuigbouwkunde.
• Je bent in het bezit van een VCA-certificaat of je bent bereid deze te willen halen.
• In het bezit van rijbewijs B en bereid rijbewijs BE te halen.
• Je bent bereid om ontbrekende kennis bij te scholen.
• Bij voorkeur woonachtig in de regio West-Brabant.

Wat kunnen wij bieden:
• Een goed salaris conform C.A.O.-richtlijnen.
• Goede opleidingsmogelijkheden om de kwaliteit van het werk te verbeteren.
• Doorgroeimogelijkheden in specialisatie van bepaalde productgroepen.
• Vast dienstverband op basis van een 38-urige werkweek.


