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VACATURE 
 

ALLROUND MONTEUR 
 
 
 
 
 
Ancra Systems BV te Boxtel is een dynamisch bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in de 
ontwikkeling, ontwerp, verkoop, assemblage en montage van automatische laad- en 
lossystemen voor toepassing in trailers en magazijnen. Door de specialistische kennis en 
ervaring levert Ancra Systems BV haar producten aan opdrachtgevers over de gehele 
wereld.  
Bij Ancra werken totaal ca. 25 medewerkers en de sfeer is informeel. Ancra kent een platte 
organisatie en verwacht van haar medewerkers een zelfstandige instelling en een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel. 
 
 
ALLROUND MONTEUR 
 
De allround monteur is werkzaam op de afdeling assemblage/montage. Samen met collega's 
is hij verantwoordelijk voor het assembleren en installeren van machines. De installaties 
worden grotendeels op basis van standaard componenten samengesteld, maar speciale 
onderdelen, modules of machines komen steeds vaker voor. De allround monteur is in staat 
een project samen met een of meer collega's zelfstandig te installeren, testen en opleveren. 
Een goede kennis van besturingstechniek is daarvoor noodzakelijk. 
 
 
Takenpakket o.a.: 

• Assembleren en monteren van installaties in de eigen werkplaats in Boxtel. 

• Monteren van installaties op locatie bij onze opdrachtgevers wereldwijd. 

• Verrichten van service en onderhoudswerkzaamheden in eigen werkplaats en op locatie. 

• Het testen van besturingen en de PLC-programma's en indien nodig het aanpassen van 
de besturing c.q. programma. 

 
 
Profiel: 

• Opleiding minimaal MTS E of Wtb of gelijkwaardig 

• Kennis van besturingstechniek op MTS niveau of LBO met werkervaring. 

• Werkervaring in de machinebouw is een pré. 

• Een flexibele instelling en grote mate van zelfstandigheid. 

• Bereidheid om regelmatig perioden in het buitenland te werken.(ca. 12-16 weken per jaar) 
 

 


