
We hebben uiteraard ook iets te bieden
Een modern uitgeruste bedrĳ fsbus
Prima gereedschap om mee te werken
Eigen pakket met bedrĳ fskleding
Groeimogelĳ kheden d.m.v. opleidingen of interne trainingen
Een prima salaris volgens cao-metaalbewerkingsbedrĳ f
Een riante vergoeding voor overuren
Een enthousiast team waar je bĳ  wilt horen

Uiteraard verwachten we ook iets
Je gaat een uitdaging niet uit de weg en neemt de verantwoordelĳ kheid om jouw klus te klaren
Je hebt een technische achtergrond en niet bang voor vieze handen
Je bent in bezit van rĳ bewĳ s B (E erbĳ  maakt ons helemaal blĳ )
Je hebt geen hoogtevrees

Solliciteren?
Heb je interesse om het team van AAproTec te versterken en voldoe je aan het bovenstaande profi el? 
Stuur dan een email met motivatiebrief en CV naar Erwin de Groot service@aaprotec.nl. 
Bellen mag ook: 0113-20 20 49 je kunt ook even binnenstappen.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie worden we niet blĳ  van!

V A C A T U R E
Monteur bedrĳ fs- en 
garagedeuren (regio Barendrecht)

AAPROTEC / COLUMBUSWEG 29 / 4462 HA  GOES / WWW.AAPROTEC.NL 

Een werkdag als monteur bedrĳ fs-en garagedeuren bĳ  AAproTec
Om 07:30 uur verzamelen we op de zaak, onder het genot van een bak ko�  e praten we de dag van gister en 
vandaag door.

Je laad je bus (en indien nodig aanhanger) met materiaal en opent je 1e werbon op je Ipad. Samen of alleen ga 
je de bedrĳ fs- en/of garagedeur monteren. Na montage verzorg je de oplevering samen met de klant en vul je de 
werkbon in op je Ipad.

Tussendoor heb je (indien nodig) nog contact met de planner of verkoper om lopende zaken kort te sluiten en zo 
werken we de dag door. We streven ernaar om rond 16:15 uur de dag af te sluiten.

Het eind van de week sluiten we af met een hapje en een drankje.

VIND JE MONTEREN 
TE GEK, SOLLICITEER 

DAN BIJ AAPROTEC

AAproTec, gevestigd in Goes (en binnenkort in Barendrecht) is de specialist in bedrĳ fs- en 
garagedeuren voor Zeeland en Zuidwest Nederland.

Vanwege sterke groei gaat AAproTec een vestiging openen in Barendrecht, wĳ  zoeken een monteur 
die deze uitdaging met ons aan wil gaan en AAproTec in de regio Drechtsteden op de kaart wil zetten. 


