UBO Engineering heeft zich in haar lange en solide bestaan ontwikkeld tot een
toonaangevende speler met een goede reputatie voor de levering van machines en
installaties voor de betonindustrie. Ons werk is in de meeste gevallen ‘klantspecifiek’
of het nu gaat om een enkele machine of om een complete productielijn.
Sinds de oprichting, nu meer dan 80 jaar geleden, hebben wij een uitgebreide klantenkring
opgebouwd. Klanten kennen ons als een solide onderneming met technisch hoogwaardige
producten. Voor hen voeren wij de regie over het hele project, van advisering tot en met
onderhoud en van ontwerp tot en met productie.
Als uitbreiding van ons gedreven team zijn wij op zoek naar een

Monteur WTB
De Functie
Als UBO monteur installeer je complete installaties binnen de betonindustrie. Je bent
medeverantwoordelijk voor preventief en correctief onderhoud aan de door ons geleverde
productiemachines en technische installaties. Daarnaast ben je, als eerste aanspreekpunt
voor de opdrachtgever, een ambassadeur in het veld voor ons bedrijf.

Jij beschikt over:
•
•
•
•
•
•
•

Een opleiding Werktuigbouwkunde of vergelijkbaar.
Geldig VCA (of bereid deze te behalen).
Een grote mate van zelfstandigheid, inzicht en verantwoordelijkheidsgevoel.
Een aanpakkersmentaliteit die, als het nodig is, verder gaat dan van 8 tot 5.
Een goede beheersing van de Engelse taal (Duits is een pre).
Bereidheid tot werken in het buitenland (ook met overnachtingen).
Kennis van elektrotechniek is zeker een pre.

Wij bieden
•
•
•
•

Na een contractperiode kans op een vast dienstverband.
Een aantrekkelijk salaris, afhankelijk van ervaring en opleiding.
Een baan met een grote mate van zelfstandigheid.
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse?
Ben jij (of ken jij) degene die wij zoeken? Voldoe je aan het profiel en zie jij jezelf als UBO
monteur bij ons aan de slag gaan?
Stuur dan snel je CV naar solliciteren@ubo.nl
Voor meer info kijk je op www.ubo.nl of kun je telefonisch contact opnemen met de heer
Marcel Rietdijk 06-29558661
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

