Eerste monteur 2017

EERSTE MONTEUR
Werk jij graag internationaal binnen een groeiende en specialistische omgeving voor
grote A-merken? Houd jij van een breed takenpakket, veel eigen inbreng en
verantwoordelijkheid? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De Functie
De Eerste Monteur is werkzaam op de afdeling Assemblage/Montage, in de eigen werkplaats in
Boxtel of bij onze klanten op locatie (wereldwijd). Je bent samen met je collega’s verantwoordelijk
voor het opbouwen en installeren van onze laad-/lossystemen. We verwachten daarom dat je een
aantal keer per jaar een aantal weken van huis zult zijn.
De Eerste Monteur onderscheidt zich door een brede kennis en ervaring en grote mate van
zelfstandigheid. Je bent in staat om samen met je collega’s, of alleen als supervisor een project van
begin tot eind te realiseren. Voor het opleveren van de installaties bij de klant ben je stressbestendig
en beschik je over goede communicatieve eigenschappen. Kennis van besturingstechniek is een
voorwaarde, maar ook mechanische werkzaamheden maken deel uit van de dagelijkse
werkzaamheden.
Takenpakket o.a.:
 Assemblage en installatie van de systemen in de eigen werkplaats;
 Montage van de systemen op locatie bij onze opdrachtgevers wereldwijd;
 Uitvoeren van service werkzaamheden inclusief storing zoeken;
 Het houden van supervisie bij assemblage en installatie door derden;
 Het testen en opleveren van systemen.
Wat kun je van ons verwachten?
Ancra biedt je gevarieerde werkzaamheden in een functie met veel eigen verantwoordelijkheid in
een kleine organisatie met een open werksfeer. Met jouw ervaring en talent kun je bij Ancra jouw
technische vaardigheden ten volle benutten en uitbreiden in een dynamische werkomgeving met
projectmatige opdrachten. Je hebt als Eerste Monteur ruimte voor eigen initiatieven en op basis van
jouw inzet de kans om een significante bijdrage te leveren aan de groei en het succes van Ancra.
Wij bieden
 Een leuke, uitdagende functie bij een marktleider in een internationale groeimarkt;
 Een brede inzetbaarheid en grote mate van zelfstandigheid binnen een kleine organisatie;
 Ondersteuning van en samenwerking met een professioneel commercieel en technisch team;
 Een marktconform salaris op basis van leeftijd en ervaring, aangevuld met
onregelmatigheid/buitenland toeslagen;
 Arbeidsvoorwaarden conform CAO Klein Metaal;
 Mogelijkheden tot training en opleiding;
 Een jaarcontract met de intentie tot een dienstverband voor onbepaalde tijd.
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Wij zoeken
 MBO Electrotechniek, Mechatronica of Werktuigbouwkunde (minimaal niveau 3);
 Kennis van besturingstechniek (PLC-HMI-Frequentieregelaars) op niveau 3 of hoger;
 Ervaring in de machinebouw;
 Een flexibele instelling en bereidheid tot reizen en werken in het buitenland (periodes van 1 tot 4
weken, totaal ca. 20-30% per jaar);
 Een teamplayer die zich prettig voelt in een sfeer van wederzijdse betrokkenheid en loyaliteit.
Over ANCRA
Ancra Systems BV (www.ancra.nl) is wereldwijd actief op het gebied van de verkoop en levering van
automatische laad- en lossystemen voor trailers en magazijnen. Vanuit Boxtel verkopen, ontwerpen
en bouwen wij, met een team van ca. 30 vaste medewerkers, standaard en maatwerkoplossingen
voor onze wereldwijde opdrachtgevers in diverse industrieën (o.a. FMCG, Chemie, Automotive, Air
Cargo, Warehousing, E-commerce, Post & Parcel). In deze niche markt biedt Ancra een breed
productportfolio. We zijn een ambitieuze, hechte en dynamisch organisatie met een internationale
groei. Ancra is een zelfstandige onderneming, onderdeel van de Heico Group
(www.heicocompanies.com).
Ancra kent een platte organisatiestructuur en verwacht van haar medewerkers een zelfstandige
instelling en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Reageren
Ben je enthousiast geworden en zie jij jezelf helemaal in deze functie? Dan ontvangen wij graag jou
cv en motivatie! Als je nog vragen hebt kun je contact op nemen met onze recruiter a.i. Irma van der
Made op telefoonnummer 06-2739 0051 of direct reageren via deze link:
https://vacatures.irecruit.nl/o/eerste-monteur-bij-ancra-in-boxtel/c/new.
De vacature is ook terug te zinden op de website: https://vacatures.irecruit.nl/o/eerste-monteur-bijancra-in-boxtel.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld!
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