(Elektro) MONTEUR (Internationaal)
Werken in een nichemarkt binnen een internationaal groeiend technisch uitdagende omgeving. De
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid om te acteren en te leren binnen een klein en hecht team.
Jezelf ontwikkelen en tussendoor ook nog wat van de wereld zien. Dat is wat wij jou bieden.
De functie
De (elektro) Monteur is werkzaam op de afdeling Assemblage/Montage, in de eigen werkplaats in
Boxtel of bij onze klanten op locatie. Je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor het
opbouwen en installeren van onze laad-/lossystemen. Over het algemeen ben je ongeveer een derde
van je tijd internationaal op pad, wat wij uiteraard ruimschoots compenseren.
Je bent in staat om samen met je collega’s een project van begin tot eind te realiseren. Dat je hiervoor
elektrisch goed onderlegd bent is belangrijk maar ook mechanische werkzaamheden maken deel uit
van de dagelijkse werkzaamheden. De werkzaamheden richten zich op het assembleren, monteren en
servicen van Ancra’s laad- en lossystemen.
Het werkgebied bestrijkt de internationale markt. Onze klanten zijn vaak gerenommeerde bedrijven,
zoals Proctor & Gamble, Unilever, Audi, BMW, VW, Pepsico, Almarai, SABIC, etc.
Wat vragen we van jou?
• MBO achtergrond in Mechatronica, Werktuigbouwkunde of Elektrotechniek;
• Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring;
• Je beschikt over veel elektronische ervaring;
• Je bent proactief en denkt in oplossingen en mogelijkheden;
• Je bent in staat om zelfstandig te werken maar ook een echte teamplayer;
• Je raakt niet in de war als het even anders loopt, of te wel je bent stressbestendig;
• De Engelse taal is je niet vreemd, je spreekt en verstaat dit goed;
• Je kiest bewust voor de hands-on mentaliteit van het MKB.
Over Ancra Systems
Ancra Systems BV is wereldwijd actief op het gebied van de verkoop en levering van automatische laaden lossystemen. Vanuit Boxtel verkopen, ontwerpen en bouwen wij, met een team van ca. 40 vaste
medewerkers, standaard- en maatwerkoplossingen voor onze opdrachtgevers. In deze nichemarkt biedt
Ancra een breed productportfolio. We zijn een ambitieuze, hechte en dynamische organisatie met een
internationale groei. Ancra is een zelfstandige onderneming, onderdeel van de Heico Companies
(www.heicocompanies.com).
Het team is zeer belangrijk, “we klaren een klus met elkaar”. Het succes van deze onderneming is
gebaseerd op ondernemerschap en een no-nonsense mentaliteit in een professionele omgeving. Deze
overwegend informele organisatie hanteert een “open deur policy” en is vastberaden in het realiseren
van gestelde doelstellingen.
Wat bieden we jou?
• Gevarieerde werkzaamheden in een functie met veel eigen verantwoordelijkheid bij een
marktleider in een internationale groeimarkt ;
• Met jouw ervaring en talent kun je bij Ancra jouw technische vaardigheden ten volle benutten
en uitbreiden (d.m.v. opleiding en training);
• Samenwerking met een professioneel commercieel en technisch team;
• Een salaris in de range van € 2.500,00 tot € 3.500,00 br/mnd, inschaling op basis van leeftijd
en ervaring, aangevuld met onregelmatigheid/buitenland toeslagen;
• Overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Klein-Metaal;
• Een actieve feestcommissie die regelmatig leuke uitjes en borrels organiseert.

Enthousiast
Ben jij die persoon die onze unieke producten mee gaat bouwen en installeren? We ontvangen dan
graag jouw sollitatie per mail: hr@ancrasystems.com t.a.v Linda Heijmans. Heb je vragen over de functie
of ons bedrijf? Neem dan contact op met André van Thiel via telefoonnummer 088-0247191.

