
 
 
 
 
 

 

Monteur 
 
 
Organisatie: 
Van Aalst Bulk Handling levert wereldwijd pneumatische bulk handling transport systemen voor 
droge poedervormige stoffen. Wij maken op maat gemaakte oplossingen voor pneumatisch laad en 
lossystemen. Het innovatieve ontwerp en duurzaamheid van onze producten zijn een standaard 
geworden in de industrie. 
 
Functieomschrijving: 
 

1. Nieuwbouw werkzaamheden {, met daarbij..}: 
a. Opbouworganisatie en -beheersing van Van Aalst projecten, voornamelijk op locatie 

in Bergharen(GLD). 
b. Samenbouwen van constructiedelen en apparaten. Installeren van instrumenten en 

pneumatische en hydraulische componenten.   
c. Assistentie en samenwerking met derden zoals elektrotechnische engineers.  
d. Verzend gereed maken van projecten. Onderdelen labelen. Zeewaardig verpakken van 

kratten en pallets. Stuwen van containers en flatracks. Voorbereiden van breakbulk. 
e. Advies en terugkoppeling over ontwerp aan project engineers 

  
2. Werkplaats- en magazijnwerkzaamheden 

a. Ontvangen en lossen van goederen.  
b. (Grijp)voorraden bijhouden. 
c. Laden van goederen. 

  
3. Installatie en inbedrijfstellingswerkzaamheden (IBS), hoofdzakelijk in het buitenland {, met 

daarbij..}: 
a. Opbouw begeleiding van nieuwbouwprojecten 
b. Assistentie en samenwerking met derden zoals elektrotechnische engineers.  
c. Opstarten, testen en corrigeren en opleveren van de installatie. 
d. Advisering aan klanten en project engineers omtrent IBS. 

  
4. Veiligheidswerkzaamheden 

a. Actieve controle op eigen werk- en werkomgevingsveiligheid. 
b. Advisering aan klanten en project engineers omtrent veiligheid 

  
Naast goede beheersing van Nederlands is een redelijke beheersing van de Engelse taal een vereiste. 
VABH levert wereldwijd. Verdeling van binnenlands en buitenlandse werkzaamheden wordt in overleg 
gedaan. 
Een aaneengesloten buitenlandbezoek duurt in de regel maximaal twee weken. 
  



 
 
 
 
 

 

 

Wij bieden: 
Een zeer afwisselende en uitdagende baan in een internationale organisatie met goede 
ontwikkelingsmogelijkheden. 
Concurrerende maar bovengemiddelde arbeidsvoorwaarden. 
Ben jij iemand die zich in bovenstaande kan vinden en wil jij je schouders zetten onder de groei en 
verdere professionalisering van Van Aalst Bulk Handling stuur je CV dan naar Mariska Engel 
mengel@vanaalstbulkhandling.com 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 


