
Jongejans Luchttechniek BV is een familiebedrijf waarbij de oprichters als aandeelhouders nog
betrokken zijn bij de bedrijfsvoering. Al meer dan 30 jaar werken wij vanuit onze fabriek in  
Den Helder met meer dan 30 medewerkers aan afzuiginstallaties op maat. Wij maken afzuigin-
stallaties voor de verwerkers van agrarische producten, zowel in Nederland als ver daarbuiten. 
Als team werken wij, ieder vanuit zijn/haar eigen expertise, met een gemeenschappelijk doel: 
Het creëren van gezondere werkomstandigheden en schonere agrarische producten.
Wegens vervanging zoeken wij per direct een:

Je bent verantwoordelijk voor het, wereldwijd, monteren van afzuiginstallaties en het leveren 
van service aan afzuiginstallaties.
Je plaatst en sluit een afzuiginstallatie aan op de klantlocatie. Tevens zorg je voor een juiste 
afstemming met de klant en met je collega van de projectleiding voor een vlotte voortgang van 
de werkzaamheden. Wanneer de werkzaamheden voltooid zijn, instrueer je de klant over het 
juiste gebruik van de apparatuur.
Een ander facet van de functie is het analyseren van storingen (mechanisch of elektrisch) waar-
bij je de oorzaak van de storing achterhaalt en je in overleg de benodigde reparaties uitvoert.
Je bent ambassadeur van onze organisatie! Je bent in staat is om zelfstandig jouw eigen tijd in 
te delen binnen een werkopdracht. Vindingrijkheid is daarbij een noodzaak. Daarnaast ben je 
veel op de weg, wat om flexibiliteit vraagt maar ook vrijheden met zich meebrengt. 

Functie-eisen:
•  MBO Constructiewerker of vergelijkbaar en 2 jaar relevante werkervaring in machinebouw  

of installatietechniek.
• Technisch inzicht en ervaring met tekening lezen.
• Goede communicatieve vaardigheden.
• In bezit van VCA diploma en geldig rijbewijs BE is een pré.

Wij bieden:
• Een uitdagende functie bij een internationaal opererend, informeel bedrijf.
• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO Metaalbewerkingsbedrijf.
• Afwisselende functies in een technische en moderne werkomgeving.
• Plezierige werksfeer.

Monteur Buitendienst Internationaal

Jongejans Luchttechniek B.V. Breeuwersweg 5, 1786 PG, Den Helder, jongejansluchttechniek.nl

Belangstelling? Bekijk de vacature op: jongejansluchttechniek.nl/vacatures
Bel met Iris Greveling: 0223 66 06 66 of stuur je motivatie en CV naar 
iris@jongejans-luchttechniek.nl

Wij zoeken per direct een


